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                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

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

Генеральний 
директор 

      
Клейнер Iгор Саулович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

22.04.2014                         М.П. 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

00213428 

4. Місцезнаходження 
емітента 

69600, Запорiзька область, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(061)270-32-48, (061)270-30-83 

6. Електронна поштова 
адреса емітента 

ivan.grishko@ztr.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 

22.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 78 Вiдомостi НКЦПФР 

  
24.04.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці www.ztr.com.ua 

в мережі 
Інтернет 

24.04.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

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

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 
інших активів на кінець звітного періоду 

  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 

  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
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включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

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

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

  

33. Примітки  
3) Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не 
приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 
4) Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться у зв'язку з тим, що зазначена посада вiдсутня 
в штатному розкладi емiтента. 
5) Iнформацiя про рейтингове агентство не наводяться у зв'язку з тим, що рейтингову оцiнку протягом звiтного 
перiоду емiтент не проходив. 
12-2) Iнформацiя про облiгацiї не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск 
облiгацiй.  
12-3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював у звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв.  
12-4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного року емiтент не 
здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.  
14-4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що 
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  
14-5) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що 
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi 
15) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював випуска боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 
18) Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом 
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
19 1-5). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск iпотечних цiнних паперiв.  
20) Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними 
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 
iпотечного покриття не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск 
iпотечних цiнних паперiв.  
21) Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював 
протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
22) Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом 
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
23) Основнi вiдомостi про ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду 
випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
24) Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом 
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
25) Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не 
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
26) Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом 
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.  
27) Правила ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск 
вiдповiдних цiнних паперiв.  
28) Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) наведено в розiдiлi 29. 
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30) Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не 
наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством  вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi. 
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не наводиться у зв'язку з тим, що 
емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв. 
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III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Публічне акціонерне товариство 
" Запоріжтрансформатор" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  А01 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.09.1994 

4. Територія (область)  Запорiзька область 

5. Статутний капітал (грн.)  22102500.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 4744 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

27.11  ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ 

 52.24  ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖIВ" 

 49.41  ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБIЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ" 

10. Органи управління 
підприємства 

вiдповiдно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 роздiлу 3 положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 
2826 вiд 03.12.2013, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють 
емiтенти - акцiонернi товариства. 
 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 Публiчне акцiонерне товариство " Акцiонерний 
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" 

2) МФО банку  300012 

3) Поточний рахунок  26002619939135 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство " Акцiонерний 
комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк" 

5) МФО банку  300012 

6) Поточний рахунок  26001619939136 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Медична практика                                                                                                                                                                                                                                              Серiя АГ, № 600628   20.07.2012 Мiнiстерство охорони здоров'я України                                                                                                                                                                                                     .  .                                                                                              

Опис 
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї, графа "діє до" не містить відомостей, оскільки ліцензію видано 
безстроково. 

Господарська дiяльнiсть повязана зi 
створенням об'єктiв архiтектури (за 

перелiком згiдно додатку)                                                                                                                                                    
Серiя АГ, № 575882   27.04.2011 Iнспекцiя ДАБК в Запорiзькiй областi                                                                                                                                                                                  09.11.2015                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

Виробництво теплової енергiї (окрiм 
дiяльностi з виробництва теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, атомних 
електростанцiях та когенерацiйних 

установках та установках з використанням 
нетрадицiйних або поновлювальних джерел 

енергiї)                    

Серiя АЕ, № 199892   26.03.2013 Запорізька обласна державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                     25.03.2018                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Постачання теплової енергiї                                                                               Серiя АЕ, № 199893   26.03.2013 Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя                                  25.03.2018                                                                  

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї. 

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 
небезпечних вантажiв автомобiльним 

транспортом                                                                                                       
Серiя АГ, № 593925   20.01.2012 Головна державна iнспекцiя на автомобiльному транспортi                                                                                                          .  .                                                                                              

Опис 
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї, графа "діє до" не містить відомостей, оскільки ліцензію видано 
безстроково. 

Виконання робiт або експлуатацiя машин, 
механiзмiв та устаткування пiдвищенної 
небезпеки при виготовленi генераторiв i 
трансформаторiв (за перелiком згiдно з 

додатком)                                                                                       

575.11.23-31.10.1    19.08.2011 
Територiальне управлiння державного комiтету України з 

промислової безпеки, охорони працi та  гiрнич                                         
19.08.2016                                                                                          
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Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу. 

Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами                                                                                                                                                              
2310136900-43        27.08.2011 Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища                                                                                                                                               26.08.2017                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами                                                                                                                                                                                      
2310136900-58        01.06.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України                                                                                                                                                                                                           01.06.2018                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами                                                                                                                                                                                      
2310136900-58 а      24.12.2013 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України                                                                                                                                                                                                           01.06.2018                                                    

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повiтря стацiонарними 

джерелами                                                                                                                       
2310136900- 58 ж     22.04.2011 

Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища 
України                                                                                                

17.04.2016                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Розмiщення вiдходiв в 2014 роцi                                                                                                                                                                                                                           01.692/14            02.09.2013 Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя                                                                                                                                                                                  31.12.2014                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Розмiщення вiдходiв в 2014 роцi                      01.692/14доп         20.12.2013 Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя                                                                                                                                                                                                                     31.12.2014             

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Виконання робiт пiдвищенної небезпеки, 
випрбування електричного устаткування, 

електричних станцiй та мереж, 
технологiчного елекрообладнання понад 

1000 В                                                                                                      

154.13.30            15.02.2013 
Державна служба гiрничного нагляду та промислової безпеки 

України                                                                                                                                                                                             
15.02.2018                                                                        

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної 
небезпеки при виробництвi двигунiв, 

генераторiв i трансформаторiв - технологiчне 
електрообладнання напругою понад 1000 В                                  

131.13.23 - 31.10.1  19.02.2013 
Територiальне управлiння державної служби гiрничого нагляду 

та промислової безпеки України у Запорiз                                                            
19.02.2018                                                                                          
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Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Виробництво теплової енергiї (крiм 
дiяльностi з виробництва теплової енергiї на 

теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанцiях, атомних 

електростанцiя i когенерацiйних установках з 
використанням нетрадицiйних або 
поновлювальних джерел енергiї)              

АЕ, № 199892         26.03.2013 Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя                                                                                                                                                                                  25.03.2018                                                                                          

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), 
використання прекурсорiв (списку 2 таблицi 

IV) "Перелiку наркотичних засобiв, 
психотропних речовин i прекурсорiв"                                                                                                

585552               19.07.2011 Державний Комiтет України з питань контролю за наркотиками                                                                                                                                                                                                    08.07.2016             

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї 

Обслуговування населення в пiдприємствi 
громадського харчування-їдальнi санаторно-
профiлактичного комплексу "Чайка" на о. 

Хортиця                                                                                                                             

01493                25.06.2005 
Управлiння розвитку пiдприємництва, торгiвлi та послуг 

Запорiзької мiської ради                                                                                                                                                                               
  .  .                                                                            

Опис 
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу. графа "діє до" не містить відомостей, оскільки дозвіл видано 
безстроково. 

Готельнi послуги в санаторiї-профiлакторiї 
ВАТ "ЗТР" пл. 90 кв. м на о. Хортиця                 

1262                 22.04.1999 
Управлiння з питань торгiвлi та побутового обслуговування 

населення Запорiзької мiської ради                                                                                                                                                                  
  .  .                                                            

Опис 
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу, графа "діє до" не містить відомостей, оскільки дозвіл видано 
безстроково. 

Експлуатацiя радiоелектронного засобу 
аналогового ультракороткохвильового 

радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої 
служби                                                                                                                                  

БС150-23-0086662     12.11.2012 Український державний центр радiочастот                                                                                                                                                                                                                       01.10.2017                                        

Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу 

Надання освiтнiх послуг навчальними 
закладами, пов'язаних з одержанням 

професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних 
вимог до професiйно-технiчного навчання, 
перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї                                                           

АВ, №586421          04.08.2011 Мiнiстерство освiти i науки, молодi та спорту України                                                       30.06.2014                                                                                          
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Опис Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї 
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Держава Україна в особi Запорiзької обласної ради 
народних депутатiв 

д/н 
УКРАЇНА" 69107 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя 

проспект Ленiна 164 
  0.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

д/н д/н д/н  д/н   0.000000000000 

Усього   0.000000000000 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Клейнер Iгор Саулович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iменi В. Я. 

Чубаря - 1997р., спецiальнiсть - обладнання i технологiя 
зварювального виробництва. 

6) стаж керівної роботи (років)** 31 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Iнженер-технолог зварювального цеху  ВАТ "Завод МГТ", 
начальник технологiчного бюро зварювального виробництва 
ВАТ "Завод МГТ", начальник дiлянки зварювального цеху 
ВАТ "Завод МГТ", заступник начальника зварювального 
виробництва ВАТ "Завод МГТ", Голова Правлiння ВАТ "Завод 
МГТ",  Директор ВАТ "Завод МГТ". 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

11.05.2011 3 роки 

9) опис    Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює 
управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну 
вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть 
за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими 
Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та 
пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Сумiсництво 
Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається лише 
за згодою Наглядової ради. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), 
яким визначаються умови здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати 
винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Генеральний директор зобов'язаний: 
 - своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення, 
прийняття якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в компетенцiї Наглядової ради або 
Загальних зборiв; 
 - звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть; 
 - дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно 
Товариства розумно i сумлiнно; 
 - виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах 
компетенцiї цих органiв; 
 - використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для досягнення цiлей його 
дiяльностi; 
 - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; 
 - не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового i iншого 
характеру про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну таємницю, а також не розголошувати i не 
використовувати в особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб iнсайдерську iнформацiю 
Товариства; 
 - iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу; 
 - виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими внутрiшнiми 
документами Товариства. Генеральний директор має право: 
 - запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства; 
 - першого пiдпису усiх фiнансових документiв; 
 - заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися; 
 - притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних у 
спричиненнi шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi; 
 - на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат, якi вiн понiс у 
процесi виконання своїх обов'язкiв; 
 - користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими законодавством, контрактом i 
рiшеннями Наглядової ради. 
   Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) в 
пiдприємствах, що конкурують з Товариством. 
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   Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обiймати 
iншi оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на iнших пiдприємствах, в установах i 
органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради. 
   Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi прямi або 
непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття конкретного 
господарського рiшення. 
   Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства вiдповiдно до 
органiзацiйної структури управлiння Товариства здiйснюється керiвниками за функцiями управлiння. 
Керiвники за функцiями управлiння призначаються та звiльняються Генеральним директором з 
врахуванням положень Статуту Товариства.  
   Генеральний директор самостiйно або iз залученням керiвникiв за функцiями управлiння керує та 
розпоряджується всiма справами, майном та коштами Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi 
Товариства, крiм питань, вiднесених до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.  
   Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття 
iнформацiї щодо виплаченої йому протягом звiтного перiоду заробiтної плати посадовою особою не надано, 
будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду 
посадовою особою не отримувалось. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не 
наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.   
    Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
    Протягом 2013 року будь-яких змiн у персональному складi одноособового виконавчого органу не 
вiдбувалося. 
    Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня. 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Нiколаєнко Людмила Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1955 
5) освіта** Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я.Чубаря, 

спецiальнiсть - електропостачання промислових пiдприємств, 
мiст i сiльського господарства. 

6) стаж керівної роботи (років)** 28 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

технiк Iнституту "Гiпроелектро", старший технiк Iнститут 
"Гiпроелектро", старший iнженер Iнститут "Гiпроелектро", 
керiвник групи Iнститут "Гiпроелектро", заступник начальника 
вiддiлу технiчних розрахункiв Iнститут "Гiпроелектро", 
начальник вiддiлу Iнститут "Гiпроелектро", головний 
бухгалтер Iнститут "Гiпроелектро",  заступник директора з 
економiки - головний бухгалтер ВАТ "Завод МГТ" 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

14.04.2003 особу призначено на посаду на невизначений термiн 

9) опис    Компетенцiя Головного бухгалтера: 
 - органiзовує роботу бухгалтерської служби i контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 
облiку усiх господарських операцiй на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робiт з 
використанням програм МBC "Navision Axapta", Navision Attain i застосуванням сучасних технiчних засобiв 
i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю рацiонального використання 
матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства; 
 - забезпечує складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової, статистичної i 
податкової звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi у русi грошових коштiв пiдприємства; 
 - формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку облiкову полiтику виходячи 
iз особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi; 
 - органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв нематерiальних активiв i 
капiтальних iнвестицiй, виробничих запасiв i готової продукцiї, грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй, 
розрахункових i кредитних операцiй для визначення достовiрних результатiв господарсько-фiнансової 
дiяльностi пiдприємства; 
 - органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання кошторисiв 
витрат, реалiзацiї i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних калькуляцiй собiвартостi 
продукцiї, виконаних робiт (послуг); 
 - забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв з нарахування заробiтної 
плати i iнших видiв оплат вiдповiдно до КЗпП України, Закону України " Про оплату працi" i Положенням 
про оплату працi, що дiє на пiдприємствi; 
 - здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової дисциплiни, фiнансових, 
розрахункових i кредитних операцiй; 
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 - бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за 
даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, лiквiдацiї 
втрат i непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач, незаконного 
використання засобiв i товарно-матерiальних цiнностей; 
 - розробляє i впроваджує рацiональну облiкову документацiю, прогресивнi форми i методи бухгалтерського 
облiку; 
 - здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду 
заробiтної плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, 
товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства; 
 - контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних даних 
податкових зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть; 
 - вирiшення поточних питань у сферi оподаткування i аудиту господарської дiяльностi пiдприємства; 
 - органiзовує складання фактичного виконання бюджету постiйних витрат i iнвестицiйного бюджету 
пiдприємства, фактичних даних по бюджету постiйних i змiнних витрат Сервiсного центру вiддiлу продажiв; 
 - здiйснює контроль за своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi виготовленої i 
реалiзованої продукцiї, виконаних робiт, послуг; 
 - бере участь у впровадженнi нових систем оперативного облiку i аналiзу господарської дiяльностi 
пiдприємства, структурних пiдроздiлiв; 
 - здiйснює координацiю роботи працiвникiв бухгалтерiї по своєчасному, систематичному i повному 
формуванню даних по бухгалтерському, податковому управлiнському облiку; 
 - представляє працiвникiв бухгалтерiї до стимулювання i вносить пропозицiї про залучення їх до 
дисциплiнарної вiдповiдальностi.  
 
Повноваження головного бухгалтера: 
 - представляє, за дорученням Генерального директора, iнтереси Товариства в органах державної влади, на 
пiдприємствах, в установах i органiзацiях з питань, що входять у рамки компетенцiї; 
 - вимагає вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства надання iнформацiї, документiв i пояснення 
з питань дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних 
цiнностей, рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв; 
 - пiдписує i вiзує документи у межах своєї компетенцiї. - Веде листування iз iншими пiдприємствами i 
органiзацiями з питань надання iнформацiї i документiв, необхiдних для виконання посадових обов'язкiв. 
 
Обов'язки Головного бухгалтера: 
 - виконувати обов'язки, встановленi посадовою iнструкцiєю, iншими внутрiшнiми документами 
Товариства; 
 - надавати достовiрнi данi керiвництву пiдприємства, органам державної влади; 
 - нерозголошувати вiдомостi, якi є комерцiйною таємницею. - дотримуватись правил внутрiшнього 
трудового розпорядку, iнструкцiй з охорони працi, пожежної безпеки i виробничої санiтарiї; 
 - дотримуватись дiлової етики i пiдтримки iмiджу пiдприємства; 
 
    Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття 
iнформацiї щодо виплаченої протягом звiтного перiоду заробiтної плати посадовою особою не надано, будь-
яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду посадовою 
особою не отримувалось. 
    Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що посадовою 
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. 
    Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
    Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у персональному складi щодо посади Головного бухгалтера не 
вiдбувалося.  
    Непогашена судимость за корисливi та посадовi злочини у посадової особи вiдсутня.   
 
 
1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Компанiя Energy Standard Industries Limited 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

30.05.2011 особу призначено до прийняття Ревізійною 
комісією рішення про переобрання Голови Ревізійної комісії 

9) опис    Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.  
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При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 
 - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; 
 - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi 
вiдповiдним нормативним документам; 
 - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських 
операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання 
термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв; 
 - правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, 
рух Статутного капiталу;  
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном 
Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; 
 - своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; 
 - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; 
 - використання коштiв Резервного капiталу Товариства;  
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; 
 - дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 
 - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення 
власних та позичкових коштiв; 
 - контролює дотримання Товариством законодавства; 
 - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам; 
 - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками 
попереднього (звiтного) року; 
 - вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства; 
 - вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних 
зборiв. 
 
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї: 
 - розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень; 
 - органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого 
Ревiзiйною комiсiєю; 
 - координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний 
засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; 
 - готує та виносить на розгляд Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про результати 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за 
пiдсумками попереднього (звiтного) року; 
 - пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства; 
 - вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї. 
 - iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням " Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного 
товариства " Запорiжтрансформатор" та Законом України " Про акцiонернi товариства" та умовами 
цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї. 
 
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї: 
 - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення про Ревiзiйну комiсюї та 
iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
 - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю; 
 - брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть 
участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
 - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
 - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї 
(крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб; 
 - своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
 - iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням " Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного 
товариства " Запорiжтрансформатор" та Законом України " Про акцiонернi товариства" та умовами 
цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.  
 
    З Головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного 
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Голова 
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Ревiзiйної комiсiї не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в тому числi в натуральнiй 
формi.  
    Протягом 2013 року будь-яких змiн у складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось.  
    У зв'язку з тим, що Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi 
данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Компанiя  "Tregory Holdings Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

11.05.2011 особу призначено до прийняття Наглядовою радою 
рішення про переобрання Голови Наглядової ради 

9) опис    До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, 
Положенням " Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", а також 
переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: 
 - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них; 
 - затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства; 
 - вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: 
 - пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 
та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами 
позачергових Загальних зборiв); 
 - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та 
у випадках, встановлених законодавством; 
 - обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 
 - у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується 
вiдкривати Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї 
секретаря Загальних зборiв; 
 - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних 
зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; 
 - затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах; 
 - вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб 
Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє 
права та iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб; 
 - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 
 - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових 
векселiв, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп; 
 - затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) 
у випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про 
обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 
 - обрання та припинення повноважень Генерального директора; 
 - затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним 
директором, укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди; 
 - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання 
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
 - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час 
проведення спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три 
мiсяцi, та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; 
 - визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора 
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 
послуг; 
 - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - вирiшення питань про 
участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, 
пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових 
органiзацiях); 
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 - про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення 
Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства 
у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на 
пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;  
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, 
подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 
 - прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством 
значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту; 
 - подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у 
пунктах 13.3 та 13.4 Статуту; 
 - прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у 
випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв 
подання про вчинення цих правочинiв; 
 - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 
 - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 
 - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), 
яка придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством; 
 - затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; 
 - погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх 
призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної 
структури управлiння Товариства; - погодження за поданням Генерального директора кандидатур на 
посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та 
звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; 
 - прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi 
залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, 
аудиту; 
 - попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;  
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, 
аудиту; 
 - попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, 
передбачених законодавством; 
 - подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; - подання Загальним зборам 
пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; 
 - контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження 
рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; 
 - аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, 
технiчної та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших 
дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; 
 - забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-
господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи 
контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за 
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за 
усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм 
аудитором); 
 - розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю 
за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв 
Товариства; 
 - розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i 
внесення на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної 
фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її 
оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; 
 - визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання 
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять 
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої 
iнформацiї; 
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; 
 - погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням; 
 - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.  
 
Повноваження Голови Наглядової ради: 
- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження; 
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради; 
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 - координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний 
засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; 
 - пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з 
державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та 
громадянами; 
 - пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити; 
 - готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм 
рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради; 
 - вiдкриває Загальнi збори; 
 - пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та 
додатковi угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та 
обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо; 
 - вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради; 
 - iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням " Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного 
товариства " Запорiжтрансофрматор" та Законом України " Про акцiонернi товариства";  
 
Обов'язки Голови Наглядової ради: 
 - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення " Про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансофрматор" та iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства; 
 - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 
 - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
 - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
 - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї 
(крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб; 
 - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про 
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 
 
    З Головою Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного 
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Голова 
Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй 
формi.  
    Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувалось. 
    У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi 
данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться  
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Компанiя "Azidano Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

08.04.2011, 3 роки 

9) опис    Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням " Про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового договору, що 
укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. 
Член Наглядової ради має право: 
 - брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; 
 - за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати 
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його 
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вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; 
 - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.  
 
Член Наглядової ради зобов'язаний: 
 - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
 - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 
 - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
 - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
 - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї 
(крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб; 
 - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
 - повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора 
про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.  
 
    З Членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного 
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Член 
Наглядової ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй 
формi. 
     Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувалось.  
     У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi 
данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Компанiя "Energy Standard Group S.A." 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

08.04.2011, 3 роки 

9) опис    Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням " Про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового договору, що 
укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. 
Член Наглядової ради має право: 
 - брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; 
 - за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати 
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його 
вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; 
 - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.  
 
Член Наглядової ради зобов'язаний: 
 - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
 - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 
 - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
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 - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
 - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї 
(крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб; 
 - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
 - повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора 
про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради. 
 
  З членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору 
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової 
ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. 
  Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувалось. У зв'язку з 
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк 
народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких 
iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Компанiя "Karatano Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

08.04.2011. 3 роки 

9) опис    Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням " Про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового договору, що 
укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. 
Член Наглядової ради має право: 
 - брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; 
 - за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати 
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його 
вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; 
 - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.  
 
Член Наглядової ради зобов'язаний: 
 - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
 - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 
 - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
 - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
 - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї 
(крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб; 
 - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
 - повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора 
про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.  
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З Членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору 
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової 
ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. 
Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувалось. У зв'язку з 
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк 
народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких 
iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Компанiя "Artamare Limited" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

08.04.2011, 3 роки 

9) опис    Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням " Про Наглядову раду 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового договору, що 
укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами 
акцiонерiв Товариства. 
Член Наглядової ради має право: 
 - брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради; 
 - за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати 
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його 
вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї; 
 - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.  
 
Член Наглядової ради зобов'язаний: 
 - дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень; 
 - дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
 - виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою; 
 - брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про 
неможливiсть участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
 - дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
 - дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та 
збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, 
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з 
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї 
(крiм випадкiв, передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в 
iнтересах третiх осiб; 
 - своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
 - повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора 
про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Наглядової ради.  
 
  З Членом Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору 
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової 
ради не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного перiоду в тому числi в натуральнiй формi. 
  Протягом звiтного перiоду будь-яких змiн у складi Наглядової ради Товариства не вiдбувалось. У зв'язку з 
тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк 
народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких 
iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної Компанiїя Zadano Limited 
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особи або повне найменування 
юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н 

4) рік народження** д/н 
5) освіта** д/н 
6) стаж керівної роботи (років)** д/ 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

д/н 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

08.04.2011, 3 роки 

9) опис    Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням " Про Ревiзiйну 
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового 
договору, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, рiшеннями прийнятими Ревiзiйною комiсiєю, та 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
 
Член Ревiзiйної комiсiї має право: 
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях 
Ревiзiйної комiсiї; 
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати 
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його 
вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як Члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 
- знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи надаються 
Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту; 
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; 
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 
дорадчого голосу;  
- використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), 
транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому для належного виконання 
обов'язкiв; 
- користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
внутрiшнiми положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також 
вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного 
виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства; 
- вимагати вiд Товариства належного виконання останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором. 
 
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 
дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "" Про Ревiзiйну комiсiю 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор" та  iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства;  
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;  
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть 
участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх 
повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, 
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх 
осiб; 
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю  та Генерального директора 
про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. 
 
  З членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору 
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому член Ревiзiйної 
комiсiї не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в тому числi в натуральнiй формi.  
    Протягом 2013 року будь-яких змiн у складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось.  
    У зв'язку з тим, що членом Ревiзiйної комiсiї Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi 
данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та 
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посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також про обiймання посад на 
будь-яких iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не наводиться. 
 
1) посада Член Ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Линда Свiтлана Iванiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, 
номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** Вища, Запорiзький Нацiональний Унiверситет, спецiальнiсть - 

бухгалтерський облiк та аудит. 
6) стаж керівної роботи (років)** 6 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку, ПАТ "ЗТР" 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

08.04.2011, 3 роки 

9) опис    Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням " Про Ревiзiйну 
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор", умовами цивiльно-правового 
договору, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї, рiшеннями прийнятими Ревiзiйною комiсiєю, та 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 
 
Член Ревiзiйної комiсiї має право: 
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях 
Ревiзiйної комiсiї; 
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати 
повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його 
вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому, як Члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до 
компетенцiї Ревiзiйної комiсiї; 
- знайомитися з документами та отримувати їх копiї, вищезазначена iнформацiя та документи надаються 
Члену Ревiзiйної комiсiї протягом п'яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту; 
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї; 
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом 
дорадчого голосу;  
- використовувати в роботi оргтехнiку Товариства (комп'ютери, телефони, телетайпи, телефакси тощо), 
транспортнi засоби Товариства, а також iншi технiчнi засоби, якi необхiднi йому для належного виконання 
обов'язкiв; 
- користуватися та реалiзовувати згiдно з чинним законодавством України, Статутом Товариства, 
внутрiшнiми положеннями та iншими внутрiшнiми документами Товариства, цим Договором, а також 
вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства iншi права, якi необхiднi для належного 
виконання ним своїх повноважень та забезпечення нормальної роботи Товариства; 
- вимагати вiд Товариства належного виконання останнiм своїх обов'язкiв за цим Договором. 
 
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний: 
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 
дiяти добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 
обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних обставин; 
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "" Про Ревiзiйну комiсiю 
Публiчного акцiонерного товариства " Запорiжтрансформатор" та  iнших внутрiшнiх документiв 
Товариства;  
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;  
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть 
участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi; 
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi 
яких є особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження 
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та 
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням  своїх 
повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, 
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх 
осiб; 
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, 
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства; 
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю  та Генерального директора 
про настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. 
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  З членом Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору 
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому член Ревiзiйної 
комiсiї не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в тому числi в натуральнiй формi.  
  Протягом 2013 року будь-яких змiн у складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбувалось.  
  Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що членом 
Ревiзiйної комiсiї не надано згоди на розкриття цiєї iнформацiї.   
  Протягом звiтного перiоду посадова особа не обiймала посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 
  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової 

особи 

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

орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор 

Клейнер Iгор Саулович д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Нiколаєнко Людмила 
Iванiвна 

д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Компанiя Tregory 
Holdings Limited 

д/н д/н  д/н 1150 0.00005203031 1150 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Компанiя Azidano 
Limited 

д/н д/н  д/н 552341000 24.98997850922 552341000 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Компанiя Energy Standard 
Group S.A. 

д/н д/н  д/н 100 0.000004524380 100 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Компанiя Karatano 
Limited 

д/н д/н  д/н 552336232 24.98976278702 552336232 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Компанiя Artamare 
Limited 

д/н д/н  д/н 522696494 23.64874986992 522696494 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 
комiсiї 

Компанiя Energy Standart 
Industries Limited 

д/н д/н  д/н 288 0.0000130302 288 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Компанiя Zadano Limited д/н д/н  д/н 552344000 24.99011424047 552344000 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Линда Свiтлана Iванiвна д/н д/н  д/н 8407 0.00038036421 8407 0 0 0 

Усього 2179727671 98.61905535570 2179727671 0 0 0 
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Компанiя "Azidano Limited" д/н 
КIПР" 3030  д/н Limassol 
Arch.Makariou III, 228 AYIOS PAVLOS 
COURT, Block A 

552341000 24.989978509218 552341000 0 0 0 

Компанiя "Karatano Limited" д/н 
КIПР" 3030  д/н Limassol Lamprou 
Konstantara Street, 4156 Kato Polemidia 

552336232 24.989762787015 552336232 0 0 0 

Компанiя "Artamare Limited" д/н 
КIПР" 3030  д/н Limassol Nafpliou 
Street, 2nd Floor 

522696494 23.648749869924 522696494 0 0 0 

Компанiя "Zadano Limited" д/н 
КIПР" 3030  д/н Нiкосiя Pindarou Street, 
Alpha Business Center, 2 nd Floor 

552344000 24.990114240471 552344000 0 0 0 

Кількість за видами акцій 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) прості іменні 
прості на 

пред'явника 
Привілейовані 

іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 2179717726 98.61860540663 2179717726 0 0 0 
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 22.02.2013 
Кворум зборів 98.70440 

Опис Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 22.02.2013, скликанi за iнiцiативою 
Наглядової ради Товариства (протокол № 14/12-12 вiд 14 грудня 2012 року). Згiдно зазначеного рiшення, 
затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк питань, що виносяться на голосування):  
1.  Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї. 
2.  Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту Генерального директора Товариства. 
3.  Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi, прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 
4.  Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства. 
5.  Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2012 
рiк. 
6.  Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2013 рiк. 
7.  Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства у 2012 
роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 
8.  Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.  
9.  Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.  
10.  Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. 
11.  Прийняття рiшення про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 
договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 
12.  Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства та визначення осiб, яким 
надаються повноваження пiдписати нову редакцiю статуту вiд iменi Товариства. 
13.  Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про загальнi збори акцiонерiв 
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор". 
14.  Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про Наглядову раду Публiчного 
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор". 
15.  Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного 
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор".  
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.  
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 12 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1. 
Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Щербаха Р.С., 7. 
Авраменко Г.М., 8. Яцюк I.Г., 9. Доброва С.I. , 10. Бiланюк Л.М., 11. Баришевська О.В., 12. Тихоновська 
А.О. 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Роботу Генерального директора 
Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, 
основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому. 
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi. 
Роботу Наглядової ради у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства та 
акцiонерiв в цiлому. 
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Роботу 
Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною. 
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк. 
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2013 рiк. 
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Розподiлити частину прибутку, одержаного за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ "ЗТР" у 2012 
роцi, у розмiрi 945  987 000,00 грн. (дев'ятсот сорок п'ять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм  тисяч гривень, 
00 копiйок). 
Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 945  987 000,00 грн. (дев'ятсот сорок п'ять мiльйонiв 
дев'ятсот вiсiмдесят сiм  тисяч гривень, 00 копiйок), розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 
(одну) акцiю, складає 0,428 грн. (сорок двi цiлих вiсiм десятих копiйки). 
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати 
визначаються вiдповiдно до умов п. 4.9. Статуту Товариства. 
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Витрати та податки (збори), пов'язанi з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства, утримуються 
Товариством iз суми дивiдендiв, належних до сплати акцiонеру. Розмiр витрат, пов'язаних з виплатою 
дивiдендiв, визначається на рiвнi фактичних витрат, понесених Товариством у зв'язку з виплатою 
дивiдендiв акцiонерам Товариства. 
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
у зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй вiд акцiонерiв щодо кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, 
не обирати членiв Наглядової ради Товариства. 
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
рiшення з питання порядку денного не прийняте. 
 
 
 

 
 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

  X 
Дата проведення 29.05.2013 
Кворум зборів 98.63550 

Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 29.05.2013, скликанi за iнiцiативою 
Наглядової ради Товариства (протокол № 24/04-13 вiд 24 квiтня 2013 року).  
 
Згiдно зазначеного рiшення, затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк питань, що 
виносяться на голосування):  
1. Прийняття рiшення про обрання членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень. 
2. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв. 
 
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.  
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 11 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1. 
Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В.,  6. Авраменко Г.М., 
7. Яцюк I.Г., 8. Гладких М. М. , 9. Бiланюк Л.М., 10. Баришевська О.В., 11. Тихоновська А.О. 
Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту завершення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, призначених на 29.05.2013. 
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
Згiдно частини 3 статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", схвалити вчинення Товариством 
значних правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: 
гранична сукупна вартiсть значних правочинiв: не бiльше еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв доларiв 
США на дату вчинення правочину; характер правочинiв: правочини, предметом яких є надання поруки 
банкiвським установам за зобов'язаннями третiх осiб.  
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про вчинення значних 
правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також про визначення (погодження) будь-яких 
iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно 
до умов цього рiшення. 
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення посадової 
особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання  та укладення вищезазначених правочинiв. 
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VIII. Інформація про дивіденди 
 

За результатами звітного періоду За результатами попереднього періоду  

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

За простими 
акціями 

За 
привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 
дивідендів, грн. 

    945987000   

Нараховані дивіденди на 
одну акцію, грн 

    0.43   

Сума виплачених 
дивідендів, грн 

    693078366.97   

Дата складання переліку 
осіб, які мають право на 
отримання дивідендів 

д/н д/н 01.03.2012 д/н 

Дата виплати дивідендів д/н д/н 01.03.2012 д/н 

Опис 

22.02.2013 черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗТР" прийнято рiшення про розподiл 
прибуту, одержаного за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ "ЗТР" у 2012 роцi.Розмiр дивiдендiв, 
що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,428 грн. (сорок двi цiлих вiсiм десятих 
копiйки). За рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14/01-13 вiд 14.01.2013) датою 
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв визначено 01.03.2013, затверджено 
наступний порядок та строк виплати дивiдендiв. Строк виплати дивiдендiв:  з 1 березня 2013 року по 22 
серпня 2013 року (включно).Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства проводиться в наступному 
порядку:  
А) акцiонерам - працiвникам Товариства - у порядку, передбаченому для виплати заробiтної плати; 
Б) акцiонерам - фiзичним особам: на рахунки, вiдкритi в установах банкiв - на пiдставi даних перелiку 
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв або на пiдставi письмових заяв акцiонерiв, направлених 
на адресу Товариства в строк до 1 березня 2013 року; шляхом видачi готiвки через касу в робочi днi 
тижня за мiсцезнаходженням Товариства у порядку, визначеному виконавчим органом Товариства, за 
умови особистого звернення акцiонера (його представника); поштовими переказами на пiдставi даних 
перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.  
В) акцiонерам - юридичним особам та номiнальним утримувачам: на рахунки, вiдкритi в установах 
банкiв, на пiдставi даних перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв або на пiдставi 
письмових заяв акцiонерiв, направлених на адресу Товариства до 1 березня 2013 року; 
Г) у випадку вiдсутностi письмових звернень акцiонерiв до 1 березня 2013 року - за рiшенням 
виконавчого органу Товариства у будь-якiй з вищезазначених способiв. 
Форма виплати дивiдендiв - грошовi кошти. 
Сума виплачених дивiдендiв за результатом звiтного перiоду не наводиться, оскiльки зазначенi кошти 
виплачуються в 2013 роцi. 
Розмiщення привiлецованих акцiй Товариством не здiйснювалось, тому вiдповiдна iнформацiя не 
неводиться. 

 



 29 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма 
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21603903 
Місцезнаходження 01032 Київська область д/н м. Київ вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

0152 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон 8(044) 490 - 67 - 77 
Факс 8(044) 490 - 67 - 37 
Вид діяльності аудит 
Опис Особа надає Товариству аудиторськi послуги. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34829687 
Місцезнаходження 69006 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя вул. Добролюбова, буд.9, кв.19 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

3936 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

19.01.2007 

Міжміський код та телефон (061) 220-04-64 
Факс (061) 220-04-64 
Вид діяльності аудит 
Опис Особа надає Товариству аудиторськi послуги. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "АХА 
СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2047491 
Місцезнаходження 04070 Київська область д/н м. Київ вул. Iллiнська, 8 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

483290 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 499-24-99 
Факс (044) 499-24-99 
Вид діяльності послуги у сферi страхування 
Опис Особа надає Товариству послуги з страхування. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство "СК" КАШТАН" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32071894 
Місцезнаходження 01021 Київська область д/н м. Київ Кловський узвiз, буд.12, офiс 37 
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Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

546948 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

15.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 246-28-46 
Факс (044) 246-28-46 
Вид діяльності послуги у сферi страхування 
Опис Особа надає Товариству послуги з страхування. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001 Київська область д/н м. Київ вул. Б. Гринченко, д. 3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 279-65-40 
Факс (044) 279-13-22 
Вид діяльності дiяльнiсть Центрального депозитарiю 
Опис У зв'язку з набранням чинностi 12.10.2013 Закону України "Про 

депозитарну систему України", було припинено дiю договору про 
обслуговування емiсiї цiнних паперiв, укладеного з ПрАТ "ВДЦП" та 
укладено договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв (приєднання 
до умов договору) з ПАТ "НДУ". У вiдповiдностi з умовами зазначеного 
договору Товариством отримуються депозитарнi послуги. Iнформацiя щодо 
номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва 
державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ, дата видачi 
лiцензiї або iншого документа не наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ 
"НДУ" не оформлювались вiдповiднi документи. 
 
 
 

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український енергетичний 
реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21656006 
Місцезнаходження 01010 Київська область д/н м. Київ вул. Суворова 4/6 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

286614 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)499-90-08 
Факс (044)499-90-08 
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
Опис Особа надає Товариству  депозитарнi послуги. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФIРМА "ВАСИЛЬ КIСIЛЬ 
I ПАРТНЕРИ" 
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батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма Iншi органiзацiйно-правовi форми 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26296883 
Місцезнаходження д/н Київська область д/н м. Київ ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 5/60, 

офiс 1 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

 

Міжміський код та телефон (044)289-48-77 
Факс (044)289-48-77 
Вид діяльності юридичнi послуги 
Опис Особа надає Товариству юридичнi послуги.  Iнформацiя щодо номеру 

лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного 
органу, що видав лiцензiю або iнший документ, дата видачi лiцензiї або 
iншого документа не наводиться у зв'язку з тим, що особою не 
оформлювались вiдповiднi документи. 

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

Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14281095 
Місцезнаходження 01601 Київська область д/н м. Київ пров. Рильський, 10 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ №581214 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.04.2011 

Міжміський код та телефон (044)279-41-58 
Факс (044)278-51-40 
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому 
Опис Особа надає Товариству послуги щодо включення та пiдтримання акцiй 

Товариства у бiржовому реєстрi ПрАТ "УФБ" 
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X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.12.2010 1234/1/10 

Запорiзьке 
територiальне 
управлiння 

Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000107809 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.01 22102500000 221025000.00 
100.000000000

000 

Опис 

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. 
Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 
Протягом звiтного перiоду здiйснювалась торгiвля акцiями Товариства на ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА".  
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 4. Інформація про викуп власних  акцій  протягом  звітного періоду 

№ з/п 
Дата зарахування 
акцій на рахунок 

емітента 

Кількість акцій, що 
викуплено (шт.) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, 
що викуплено 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію акцій, що 

викуплено 

Найменування органу, що зареєстрував 
випуск акцій, що викуплено 

Частка від статутного 
капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 31.10.2013 945 28.12.2010 1234/1/10 
Запорiзьке територiальне управлiння 
Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 
  0.000042755344 
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XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
З 1947 року почалася i сторi я одного з кращих у свi тi пi дприємств з виробництва 
трансформаторного i реакторного устаткування - Запорi зького трансформаторного 
заводу. ВАТ " ЗТР" було засновано у результатi приватизацi ї Запорi зького 
трансформаторного заводу згi дно Закону України " Про приватизацi ю державного майна" 
вi д 04.03.1992 р. №2163-XII. Приватизацi я Запорi зького трансформаторного заводу 
здi йснювалась шляхом корпоратизацi ї, тобто перетворення державного пi дприємства у 
вi дкрите акцi онерне товариство. Перетворення Запорi зького трансформаторного заводу 
у вi дкрите акцi онерне товариство здi йснювалось у вi дповi дностi з Указом Президента 
України вi д 15.06.1993 р. №210/93 " Про корпоратизацi ю пi дприємств". На виконання 
вищезазначеного Указу Президента України, а також Указу Президента України " Про 
додатковi заходи щодо делегування Днi пропетровський, Донецькi й, Запорi зькi й, 
Луганськi й обласним державним адмi нi страцi ям повноважень щодо управлi ння майном, 
що перебуває у загальнодержавнi й власностi" вi д 21.02.1994 р. №61/94 i у 
вi дповi дностi до Положення про порядок корпорацi ї пi дприємств, Запорi зька обласна 
Рада народних депутатi в видала Розпорядження вi д 28.09.1994 р. №100- р " Про 
перетворення Запорi зького трансформаторного заводу у вi дкрите акцi онерне 
товариство". Вi дповi дно до вимог Закону України " Про акцi онернi товариства" згi дно 
з рi шенням Загальних зборi в акцi онерi в Товариства ( протокол № 26 вi д 8 квi тня 2011 
року) найменування Вi дкритого акцi онерного товариства " Запорi жтрансформатор" 
змi нено з Вi дкритого акцi онерного товариства " Запорi жтрансформатор" на Публi чне 
акцi онерне товариство " Запорi жтрансформатор". Згi дно Статуту ПАТ " ЗТР" засновником 
товариства є держава в особi Запорi зької обласної ради народних депутатi в. 
Протягом 2013 року будь- якi важливi подi ї у дi яльностi та розвитку ПАТ " ЗТР", в 
тому числi злиття, подi л, приєднання, перетворення та видi л, не вi дбувались. 
 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
На початок 2013 року ПАТ " ЗТР" мало наступну органi зацi йну структуру:  
1. Керi вником Товариства був Генеральний директор.  
2. Генеральному директору пi дпорядковувалися наступнi керi вники за функцi ями 
управлi ння: 
- технi чний директор;  
- директор з виробництва; 
- головний i нженер;  
- директор з якостi; 
- директор з адмi нi стративних та соцi альних питань;  
- директор з i нформацi йних технологi й; 
- фi нансовий директор; 
- директор з безпеки; 
- директор i з закупок та логi стики; 
- директор з продажу;  
- директор з персоналу, а також наступнi пi дроздi ли:  
- юридичний вi ддi л; 
- i нформацi йний вi ддi л.  
3.1. За функцi єю управлi ння технi чного директора були наступнi посади та 
структурнi пi дроздi ли: 
- заступник технi чного директора;  
- генеральний конструктор;  
- вi ддi л генерального конструктора;  
- вi ддi л технi чної документацi ї;  
- головний технолог;  
- вi ддi л i нновацi йних технологi й трансформаторного виробництва;  
- вi ддi л головного зварювальника;  
- головний конструктор з реакторi в; 
- бюро схемотехнi ки електронних пристроїв; 
- конструкторське бюро керованих реакторi в; 
- конструкторське бюро шунтуючих реакторi в; 
- вi ддi л автоматизованого проектування конструкторської та технологi чної 
документацi ї. 
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3.3. За функцi єю управлi ння директора з виробництва є наступнi посади та 
структурнi пi дроздi ли:  
- заступник директора з пi дготовки виробництва;  
- заступника директора з виробництва - начальника управлi ння логi стики; 
- технологi чний вi ддi л пi дготовки виробництва;  
- конструкторський вi ддi л технологi чного оснащення;  
- i нструментальний цех;  
- цех нестандартного технологi чного обладнання;  
- заступник директора з виробництва - начальник виробничо- диспетчерського 
управлi ння;  
- виробничо- диспетчерське управлi ння;  
- центрально- диспетчерський вi ддi л;  
- управлi ння логi стики 
- цех високовольтних i спитi в;  
- трансформаторний цех №1;  
- трансформаторний цех №2;  
- ливарний цех;  
- цех магнi топроводi в;  
- цех по виготовленню i золяцi ї та упаковки;  
- зварювальний цех;  
- апаратний цех.  
3.4. За функцi єю управлi ння головного i нженера є наступнi посади та структурнi 
пi дроздi ли:  
- заступник головного i нженера;  
- головний механi к;  
- виробничий вi ддi л головного механi ка;  
- ремонтно- механi чний цех; 
- головний енергетик;  
- виробничий вi ддi л головного енергетика;  
- цех енергозабезпечення;  
- теплосиловий цех;  
- електроремонтний цех;  
- вi ддi л технi чного нагляду i дi агностики;  
- вi ддi л охорони навколишнього середовища;  
- господарський цех;  
- вi ддi л охорони працi;  
- головний архi тектор;  
- виробничий вi ддi л головного архi тектора;  
- штаб цивi льної оборони;  
- автотранспортний цех.  
3.5. За функцi єю управлi ння директора з якостi є наступнi посади та структурнi 
пi дроздi ли:  
- заступник директора з якостi; 
- вi ддi л якостi;  
- вi ддi л контролю продукцi ї;  
- вi ддi л метрологi ї;  
- вi ддi л i спитi в трансформаторi в;  
- вi ддi л гарантi йних зобов' язань.  
3.6. За функцi єю управлi ння директора з адмi нi стративних та соцi альних питань є 
наступнi структурнi пi дроздi ли:  
- адмi нi стративний вi ддi л;  
- комплекс спортивних споруд;  
- палац культури;  
- санаторно- профi лактичний комплекс " Чайка";  
- виробництво харчування " Енергi я";  
- типографi я;  
- санаторi й- профi лакторi й ПАТ " ЗТР".  
3.7. За функцi єю управлi ння директора з i нформацi йних технологi й є наступнi 
структурнi пi дроздi ли:  
- вi ддi л i нформацi йних технологi й;  
- вi ддi л корпоративних i нформацi йних систем;  
- вi ддi л телекомунi кацi й.  
3.8. За функцi єю управлi ння фi нансового директора є наступнi посади та структурнi 
пi дроздi ли:  
- вi ддi л аналi зу господарської дi яльностi;  
- вi ддi л управлi нського облi ку;  
- фi нансовий вi ддi л;  
- Головний бухгалтер;  
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- центральна бухгалтерi я.  
3.9. За функцi єю управлi ння директора з безпеки є наступнi структурнi пi дроздi ли:  
- вi ддi л економi чної безпеки;  
- вi домча воєнi зована охорона.  
3.10. За функцi єю управлi ння директора i з закупок та логi стики є наступнi посади 
та структурнi пi дроздi ли:  
- складське господарство;  
- вi ддi л стратегi чних закупок;  
- вi ддi л логi стики i супровi ду закупi вель;  
- вi ддi л з обробки i реалi зацi ї вi дходi в;  
- вi ддi л закупок матерi алi в i комплектуючих виробi в.  
3.11. За функцi єю управлi ння директора з продажу є наступнi посади та структурнi 
пi дроздi ли:  
- заступник директора з продажу  
- керi вник вi ддi лi в продаж в країнах СНД  
- вi ддi л продажi в до країн СНД;  
- сервi сний центр;  
- представництво ПАТ " ЗТР" у Росi йськi й Федерацi ї;  
- представництво ПАТ " ЗТР" у Республi цi Казахстан та Середнi й Азi ї;  
- заступник директора з продажу - керi вник вi ддi лу продаж в країни дального 
зарубi жжя;  
- вi ддi л продаж в країни дальнього зарубi жжя;  
- вi ддi л планування та аналi зу;  
- заступник директора з продаж з планування та проектного управлi ння  
3.12. За функцi єю управлi ння директора з персоналу є наступнi структурнi 
пi дроздi ли:  
- вi ддi л кадрi в;  
- вi ддi л з розвитку та пi дготовки кадрi в;  
- вi ддi л органi зацi ї працi i заробi тної плати.  
 
Протягом 2013 в органi зацi йнi й структурi управлi ння ПАТ " ЗТР" вi дбулись наступнi 
змi ни. 
 
За функцi єю Головного i нженера. 
Введено до органi зацi йної структури управлi ння посаду " заступник Головного 
i нженера з транспортного забезпечення ", з пi дпорядкуванням його Головному 
i нженеру. 
Автотранспортний цех виведено з пi дпорядкування Головного i нженера, та 
пi дпорядковано заступнику Головного i нженера з транспортного забезпечення. 
Створено службу забезпечення експлуатацi ї залi зничного господарства ( СЗЕЗГ), з 
пi дпорядкуванням її заступнику Головного i нженера з транспортного забезпечення. 
Посаду " заступник Головного i нженера " перейменовано  в " заступник Головного 
i нженера з енергомеханi чного забезпечення виробництва ". 
 
За функцi єю Директора з якостi. 
Посада " заступник директора з якостi " перейменовано в " заступник директора з 
якостi - начальник вi ддi лу випробувань трансформаторi в ". 
 
За функцi єю директора з адмi нi стративних та соцi альних питань. 
Реорганi зовано друкарню шляхом її приєднання до адмi нi стративного вi ддi лу, 
друкарню як самостi йний структурний пi дроздi л лi квi довано.  
 
За функцi єю Директора з продажi в: 
Пi дпорядковано представництво ПАТ " ЗТР" в Республi цi I ндi я заступнику Директора з 
продажi в - начальнику вi ддi лу продаж в країни дальнього зарубi жжя. 
 
За функцi єю Технi чного директора. 
Створити бюро перетворювальної технi ки ( БПТ), як самостi йний структурний пi дроздi л 
та пi дпорядковано головному конструктору з реакторi в. 
Перейменовано бюро схемотехнi ки електронних пристроїв в бюро систем управлi ння. 
За функцi єю Фi нансового директора. 
Перетворено Бюро цi н Вi ддi лу управлi нського облi ку в Вi ддi л цi ноутворення з 
пi дпорядкуванням його Фi нансовому директору. 
 
ПАТ " ЗТР" має наступнi представництва:  
1. Представництво ПАТ " ЗТР" у Росi йськi й Федерацi ї ( мi сцезнаходження: Росi йська 
Федерацi я, 119049, Росi йська Федерацi я, м. Москва, вул. Велика Якиманка буд. 
33/13, будi вля 1, 1 поверх, кi мната 5/1.  
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Представництво створене з метою: 
 - сприяння здi йсненню Товариством статутних задач з повнi шого задоволення попиту 
покупцi в на продукцi ю, що виробляється Товариством; - надання широкого спектру 
послуг Товариством; 
 - сприяння розвитку економi ки i дружнi х вi дносин мi ж Україною i Росi йською 
Федерацi єю, а також пi дприємствами, установами, органi зацi ями всi х форм власностi, 
що є як резидентами, так i нерезидентами.  
Предметом дi яльностi Представництва є: 
 - просування на ринок Росi йської Федерацi ї продукцi ї, що виробляється 
Товариством, шляхом укладання угод та договорi в вi д i менi та за дорученням 
Товариства; 
 - сприяння здi йсненню i нших видi в дi яльностi Товариства вi дповi дно до статуту 
Товариства та законодавства України i Росi йської Федерацi ї.  
2. Представництво ПАТ " ЗТР" у Республi цi Казахстан та Середнi й Азi ї 
( мi сцезнаходження: Республi ка Казахстан, 050004, м. Алмати, Жетисуський район, 
проспект Абилай Хана, буд. 58-" а").  
Представництво створене з метою: 
 - сприяння здi йсненню Товариством статутних задач з повнi шого задоволення попиту 
покупцi в на продукцi ю, що виробляється Товариством; 
 - сприяння Товариству в наданнi широкого спектру послуг Товариства; - сприяння 
розвитку економi ки i дружнi х вi дносин мi ж Україною i Республi кою Казахстан, а 
також пi дприємствами, установами, органi зацi ями всi х форм власностi, що є як 
резидентами, так i нерезидентами. Предметом дi яльностi Представництва є здi йснення 
представницких функцi й Товариства шляхом сприяння в укладаннi Товариством угод та 
договорi в на постачання продукцi ї, що виробляється, та надання послуг. I нших 
дочi рнi х пi дприємств, фi лi й, представництв та вi докремлених структурних 
пi дроздi лi в Товариство не має. 
3. Представництво Публi чного акцi онерного товариства " Запорi жтрансформатор" в 
Республi цi I ндi я ( мi сцезнаходження: Сьют № 23, АI ПЛ Бi знес Центру, Мастерпi с, 
Гольф Корс Роад, Сектор 54 , Гургаон , Харi яна, I ндi я). 
Представництво створене з метою: 
- сприяння здi йсненню Товариством статутних завдань з метою бi льш повного 
задоволення попиту покупцi в на продукцi ю, що виробляється Товариством;  
- надання широкого спектру послуг Товариством; сприяння розвитку економi ки та 
дружнi х вi дносин мi ж Україною та Республi кою I ндi я, а також з пi дприємствами, 
установами, органi зацi ями всi х форм власностi, як резидентi в та i нерезидентi в;  
- просування на ринок Республi ки I ндi ї продукцi ї, що виробляється Товариством, 
шляхом укладання угод та договорi в вi д i менi та за дорученням Товариства; сприяння 
здi йсненню i нших видi в дi яльностi Товариства у вi дповi дностi зi Статутом та 
законодавством України та Республi ки I ндi я. 
 
 
 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
У 2013 роцi чисельнi сть працi вникi в ПАТ " ЗТР" становила: 
 - середноьоблi кова чисельнi сть штатних працi вникi в облi кового складу ( осi б) - 
4744; 
 - середня чисельнi сть позаштатних працi вникi в та осi б, якi працюють за 
сумi сництвом ( осi б) - 27; 
 - чисельнi сть працi вникi в, якi працюють на умовах неповного робочого часу ( дня, 
тижня) ( осi б) - 23; 
 - облi кова чисельнi сть працi вникi в на кi нець 2013 року - 4738.  
 
Фонд оплати працi у 2013 роцi становив - 228 089,0 тис. грн. У порi вняннi з 
вi дповi дними показниками 2012 року фонд оплати працi збi льшився на 101,2 %, що 
пояснюється змi ною мi нi мальної заробi тної плати з 1147 грн. до 1218 грн., а також 
додатковим переглядом заробi тної плати, передбаченої бюджетом фонду оплати працi 
по пi дприємству, у зв' язку зi збi льшенням обсягi в виробництва. 
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Опис кадрової програми, спрямованої на забезпечення рi вня квалi фi кацi ї працi вникi в 
Товариства операцi йним потребам. 
Вi домостi про пi дготовку персоналу  ПАТ " ЗТР" за 2013 рi к ( осi б).  
 
Тренi нги, КЦН органi зованi на пi дприємствi власними силами в 2013 р.: 
 
№ з/ п; Назва курсу; Кi лькi сть осi б; 
1; Навчання з питань охорони навколишнього природного середовища;157 
2; Навчання роботi на бабино - рi зальної машинi МРБ 02; 8 
3; Навчання роботi на стабi лi зуючих пресах Gunter Seibold; 11 
4; Навчання з питань логi стики; 44 
5; Навчання роботi на хрестовинi для транспортування обмоток виробництва 
Dornieden; 6 
6; Навчання роботi на автоматичнi й лi нi ї нарi зки для тороi дальних сердечникi в 
реакторi в TRKA/M/EI 500 х400-CAS; 16 
7; Навчання роботi з оптоволоконними датчиками; 17 
8; Навчання працi вникi в пов' язаних з рухом поїздi в; 9 
9; Навчання з питань якостi; 71  
10; Навчання з вi зуально- оптичного контролю при прийманнi зварних швi в у 
Виконавця; 10 
11; Виконання випробувань за допомогою автоматизованої системи управлi ння 
випробуваннями трансформаторi в ( АСУ I Т); 7 
12; Вимi рювання групи з' єднань обмоток приладом СРС-100; 12 
13; Допуск до виконання робi т з робочої платформи пi дйомника; 3 
14; Основнi вимоги до працi вникi в соцi ально- адмi нi стративної сфери; 12 
15; Школа керi вника; 24  
16; Школа майстрi в; 40 
Всього:  447 
 
Тренi нги, органi зованi на пi дприємствi за договорами в 2013 р.: 
№з/ п; Назва органi зацi ї; Назва тренi нгу; Кi лькi сть осi б 
1; Мi жнародний i нститут бi знесу  Органi зацi я i управлi ння виробничими системами 
i процесами.; REFA; 21 
2; Запорi зький експертно- технi чний центр; Навчання з безпечної експлуатацi ї 
будi вель, споруд та i нженерних мереж;78 
3; ТОВ " ПрайсуотерхаусКуперс"; Навчання з питань трансфертного цi ноутворення;18 
Всього:117 
 
Фахi вцi, спрямованi на навчання та семi нари за договорами в 2013 р.: 
 
№ з/ п; Назва курсу; Назва курсу навчання; Кi лькi сть осi б 
1; Запорi зька медична академi я пi слядипломної освi ти; Органi зацi я i управлi ння 
охороною здоров' я 
Медичне право . Керi вники органi в та закладi в охорони здоров' я та їх заступники 
лi карi - статисти , лi карi- методисти .; 4 
2; Запорi зький медичний коледж; Органi зацi я охорони здоров' я; 1 
3;I нститут розвитку персоналу; Проходження державної атестацi ї згi дно з постановою 
Кабi нету мi нi стрi в України;1 
4; Центр фi нансового консалтингу та професi йної пi дготовки; Оновленi вимоги до 
розкриття i нформацi ї акцi онерними товариствами та емi тентами цi нних паперi в;1 
5; ТОВ " Судоантi кор"; Пi дготовка i нспекторi в з вi зуального i вимi рювального контролю 
якостi фарбувальних робi т;5 
6; ТОВ " Амплуа Тренi нгс";HR Training EXPO;1 
7; Запорi зька торгово- промислова палата; Методологi я та практика удосконалення 
бi знес- процесi в i структури органi зацi ї. Сертифi кацi я та оцi нка вi дповi дностi 
продукцi ї. Особливостi i нструментi в систем менеджменту. Стандарт i нтегрованих систем 
PAS 99:2012;7 
8; ТОВ " ЄвроСтандарт"; Навчання та атестацi я: з вi зуально- оптичного методу 
неруйнi вного контролю згi дно стандарту EN 473, з капi лярного методу неруйнi вного 
контролю згi дно стандарту EN 473. Атестацi я: з вi зуально- оптичного методу 
неруйнi вного контролю НПАОП 0.00-6.14-97, з магнi топорошкового методу неруйнi вного 
контролю НПАОП 0.00-6.14-97, з капi лярного методу неруйнi вного контролю НПАОП 
0.00-6.14-97, Навчання та атестацi я: з вi зуально- оптичного методу неруйнi вного 
контролю НПАОП 0.00-6.14-97, з магнi топорошкового методу неруйнi вного контролю 
НПАОП 0.00-6.14-97;14  
9; ПрАТ " Юридична практика"; Щорi чний форум юрисконсультi в;1 
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10; Приднi провський атестацi йний центр неруйнi вного контролю та дi агностики 
 Атестацi я з ультразвукового методу неруйнi вного контролю вi дповi дно до 
стандарту НПАОП 0.00-6.14-97; 1 
11; Запорi зький експертно- технi чний центр; Безпечна експлуатацi я будi вель споруд та 
i нженерних мереж; 9 
12; ВНЗ " Одеська державна академi я технi чного регулювання та якостi"; Повi рка 
( калi брування ) засобi в вимi рювальної технi ки фi зико- хi мi чних величин.;1 
13; ДП " Фесто"; Сучасна промислова гi дравлi ка, Сучасна промислова пневматика;2 
14; ФОП Бадалова О. Г.; Навчання осi б якi супроводжують вантажi автомобi льними 
дорогами;1 
15; АНО ДПО "I НЦ " Пi внi чна столиця";FMEA - аналi з в управлi ннi якi стю;1 
16; НВП "I нститут аналi тичних методi в контролю"; Навчання роботi на аналi заторi 
EXPERT 3L;2 
17; НКЦ " Євроакадемi я"; Перепi дготовка ( повторна пi дготовка) менеджерi в з якостi та 
аудиторi в лабораторi й;1 
18; ТОВ " ПрайсуотерхаусКуперс"; Внутрi шнi й аудит закупi вель;2 
Всього: 55 осi б 
Разом: навчено фахi вцi в за 2013 рi к 619 осi б 
 
Данi з навчання робочих професi й у 2013 р.         
№з/ п; Професi я; Новi робочi; Друга професi я; Пi двищення квалi фi кацi й. 
1; Апаратник- сушильник;;1; 
2; Вальцювальник;2;;1 
3; Вальцювальник гумових сумi шей;1;1;2 
4; Водi й електро- та автовi зка;1;; 
5; Газорi зальник;3;7;3 
6; Гальванi к;2;;2 
7; Черговий по переїзду;;3; 
8; Заготi вник i золяцi йних деталей;4;;27 
9; Заливальник металу;2;; 
10; Заточувальник;;1;1 
11; Зуборi зальник;;1; 
12; Изолювальник;;;3 
13; Випробувач електричних машин, апаратi в та приладi в ;;;5 
14; Кабестанник;;1; 
15; Комплектувальник виробi в та i нструменту;;;1 
16; Котельник;15;11;18 
17; Коваль на молотах i пресах;1;;1 
18; Коваль - штампувальник;1;; 
19; Маляр;6;;10 
20; Машинi ст компресорных устав;2;; 
21; Машинi ст крана ( кранi вник);;5;16 
22; Машинi ст мийных машин;;2; 
23; Машинi ст насосних устав;1;; 
24; Монтажник санi тарно- технi чних систем i устаткування;1;; 
25; Налагоджувальник автоматi в та напi вавтоматi в ;;;1 
26; Налагоджувальник автоматичних лi нi й i агрегатних верстатi в;5;;4 
27; Налагоджувальник машин i автоматичних лi нi й для виробництва виробi в i з 
пластмас;;1; 
28; Налагоджувальник технологi чного устаткування ;;;1 
29; Наладгоджувальник холодноштампувального устаткування;;;1 
30; Налагоджувальник верстатi в i манi пуляторi в з програмним керуванням;;3;1 
31; Намотувальник котушок трансформаторi в;17;;69 
32; Намотувальник котушок;;;2 
33; Намотувальник дроту та тросi в;;1; 
34; Намотувальник електроi золяцi йних виробi в;;;3 
35; Обрубувач;7;;16 
36; Оператор верстатi в  з програмним керуванням;;1;5 
37; Оператор теплового пункту;1;1; 
38; Оператор котельної;;;1 
39; Паяльщик;;29;6 
40; Плавильник металу та сплавi в;1;;1 
41; Пресувальник i золяцi йних матерi алi в;1;;3 
42; Пресувальник брухту та вi дходi в металу;;2; 
43; Пресувальник вi дходi в;1;; 
44; Просочувальник паперу та тканини;;;2 
45; Просочувальник електротехнi чних виробi в;1;1;5 
46; Розмi тник;1;; 
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48; Регенераторник вi дпрацьованого масла;1;4; 
49; Рi зальник  матерi алi в кабельного виробництва;;5; 
50; Рi зальник металу на ножицях i пресах;3;5;2 
51; Складальник виробi в з деревины;;4;3 
52; Складальник трансформаторi в;24;;38 
53; Складальник- обробник котушок трансформаторi в;4;;5 
54; Складальник осердь трансформаторi в;1;;25 
55; Свердлувальник;2;3;9 
56; Слюсар i з збирання металевих конструкцi й;13;1;16 
57; Слюсар з механоскладальних рабi т;;3;7 
58; Слюсар з ремонту автомобi лi в;;18; 
59; Слюсар з експлуатацi ї та ремонту газового устаткування;;;1 
60; Слюсар- ремонтник;1;;1 
61; Слюсар з контрольно- вимi рювальних приладi в та автоматики;;1; 
62; Слюсар-i нструментальник;3;1;5 
63; Верстатник  деревообробних верстатi в;4;; 
64; Стругальник;;1;2 
65; Стропальник;;142;1 
66; Токар;3;; 
67; Токар- карусельник;1;; 
68; Токар- розточувальник;1;;3 
69; Травильник;1;1;1 
70; Фрезерувальник;;1;3 
71; Чистильник металу, вi дливок, виробi в та деталей;;;1 
72; Шлi фувальник;2;3;2 
73; Штампувальник;2;;1 
74; Електромеханi к з лi фтi в;;2; 
75; Електромонтажник- схемник;2;;3 
76; Електрозварник на автоматичних та напi вавтоматичних машинах;;;8 
77; Електрозварник ручного зварювання;;1;1 
Разом:;145;268;349 
 
Курси цi льового призначення   
№ з/ п; професi я; кi лькi сть осi б 
1; Атестацi я зварникi в;24 
2; Допуск до обслуговування посудин що працюють пi д тиском;49 
3; Допуск до роботи з продуктами роздi лення повi тря;30 
4; Допуск до газополум' яної обробки металi в i обсл. газоспоживаючих устав;45 
5; Допуск до виконання робi т з робочої платформи пi дйомника;8 
6; Допуск до обслуговування компресорних устав;27 
7; Допуск до обслуговування тепловикористовуючих устав i теплових мереж;25 
8; Навчання роботi на бобинорi зальнi й машинi;11 
9; Навчання роботi на стабi лi зуючих пресах;35 
10; Навчання роботi на хрестовинi для транспортування обмоток фi рми "Dornieden";13 
11; Навчання робi тникi в, пов' язаних з рухом поїздi в;41 
12; Навчання роботi на автом. лi нii для рi зання тороїдальних осердь;1 
13; Навчання роботi з оптоволоконними датчиками;24 
14; Навчання вимi рюванню групи з' єднання обмоток приладами СРС-100;23 
15; Навчання роботi з вакуумним вантажозахватним пристроєм;12 
16; Навчання роботi на циркулярної пилцi;11 
17; Навчання методам роботи на пi дмi тальнїй машинi;1 
18; Придбання навичок приготування i нанесення ЛФМ виробництва Feidal, Нi меччина;41 
19; Навчання очищенню стi чних вод на установцi " Флорекс";1 
20; Допуск до обслуговування вантажопi дi ймальних кранi в ( ел. монтери);7 
21; Навчання роботi на автоматичнi й лi нi ї TRK - M - EL 500 х 400 - CAS;9 
22; Супровi д небезпечних вантажi в у цистернах;2 
23; Перевезення небезпечних вантажi в у цистернах;3 
24; Навчання з питань охорони навколишнього та природного середовища ( раб);396 
РАЗОМ:;839 
 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
ПАТ " ЗТР" є членом наступних об' єднань. 
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Найменування: Мi жнародна Асоцi ацi я дi лової спi впрацi по трансформаторах, 
високовольтнi й апаратурi, електротехнi чнi й керамi цi та i ншим комплектуючим виробам 
i матерi алам " ТРАВЕК"                                                                                           
Мi сцезнаходження: Росi йська Федерацi я, 107023, м. Москва, вул. Електрозаводська, 
21          
 
Опис: Мi жнародна Асоцi ацi я дi лової спi впрацi по трансформаторах, високовольтнi й 
апаратурi, електротехнi чнi й керамi цi та i ншим комплектуючим виробам i матерi алам 
" ТРАВЕК" ( надалi - Асоцi ацi я) була заснована 11.04.1991 р. ПАТ " ЗТР" є членом 
Асоцi ацi ї з 30.09.1998 р. Основна мета створення Асоцi ацi ї " ТРАВЕК" - активi зацi я 
i нформацi йного обмi ну, надання i нформацi йних послуг членам Асоцi ацi ї за допомогою 
органi зацi ї мi жнародних науково- технi чних симпозi умi в, конференцi й i робочих 
зустрi чей виробникi в електроустаткування i з споживачами. Прогноз свi тового 
розвитку електроенергетики i електротехнi чних технологi й, основнi досягнення 
електротехнi чної науки i промисловостi в створеннi електротехнi чної продукцi ї, 
ефективне i рацi ональне використовування енергоресурсi в, екологi чно чистi i 
енергозберi гаючi електротехнологi ї - це далеко не повний перелi к питань, 
обговорюваних на мi жнародних симпозi умах i конференцi ях за участю фахi вцi в 
пi дприємств i органi зацi й виробникi в i споживачi в електротехнi чного устаткування. 
Не дивлячись на те, що Асоцi ацi я була заснована пi дприємствами, що займаються 
розробкою, виробництвом i продажем електротехнi чного устаткування, дi яльнi сть 
Асоцi ацi ї орi єнтована на споживачi в цього устаткування - працi конференцi й i 
симпозi умi в представляють i нтерес для розробникi в i експлуатацi йникi в 
електроенергетичних об' єктi в.  
Дi яльнi сть Асоцi ацi ї: 
 - здi йснення дi лової спi впрацi в областi виробництва, збуту i розвитку 
трансформаторi в, високовольтної апаратури, електротехнi чної керамi ки, i нших 
комплектуючих виробi в, матерi алi в i спецi ального технологi чного устаткування; 
 - органi зацi я робi т по технi чному регулюванню, включаючи стандартизацi ю 
електротехнi чного устаткування i робi т по пi дтвердженню вi дповi дностi; 
 - органi зацi я робi т з оцi нки перспективних ринкi в збуту електротехнi чної 
продукцi ї - членi в Асоцi ацi ї " ТРАВЕК" i оцi нцi розробок перспективних видi в 
електротехнi чного устаткування; 
 - сприяння в органi зацi ї i реалi зацi ї потенцi йних проектi в з постачання 
комплексi в електротехнi чного устаткування ( трансформаторi в, реакторi в, i золяторi в, 
високовольтних вимикачi в i i нших електротехнi чних виробi в i матерi алi в); 
 - видання рекламної i науково- технi чної i нформацi ї членi в Асоцi ацi ї; 
 - органi зацi я i проведення виставок, семi нарi в, научно- практичних конференцi й, 
дi лових зустрi чей; 
 - органi зацi я i проведення регулярних научно- технi чних конференцi й; - 
i нформування членi в Асоцi ацi ї щодо научно- технi чних конференцi й, семi нарi в i 
виставок, що проводяться у Росi йськi й Федерацi ї i в свi тi.  
У листопадi 2013 р. ПАТ " ЗТР" брав участь у XVII Мi жнародної науково- технi чної 
конференцi ї ТРАВЕК "I нтелектуальна електроенергетика, автоматика i високовольтне 
комутацi йне устаткування".   ( доповi дi вi д ПАТ " ЗТР" -" Моделювання перехi дних 
процесi в в УШР", автори Конторович Л. Н., Широков I. А.; " Виробництво РПН на ПАТ 
" Запорi жтрансформатор", автор Конторович Л. Н.) 
 
Найменування: Асоцi ацi я СI ГРЕ- Україна.                                                                                           
Мi сцезнаходження: Україна, 04019, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83- " д", офi с 704         
 
Опис: Мi жнародна Рада з великих електроенергетичних систем CIGRE ( вi д французького 
Conseil International des Grands Reseaux Electrique s) - це постi йно дi юча 
неурядова i неприбуткова мi жнародна асоцi ацi я, центральний офi с якої працює в 
Парижi. Основною метою цi єї громадської органi зацi ї є обмi н технi чними знаннями та 
i нформацi єю мi ж i нженерним персоналом i технi чними фахi вцями усi х країн у область 
генерацi ї i передачi електроенергi ї на високi й напрузi.  
Також до цi лей i завдань цi єї органi зацi ї є: 
 - представлення i нтересi в України у Мi жнароднi й Радi з великих 
електроенергетичних систем CIGRE; 
 - органi зацi йне об' єднання зусиль вчених, фахi вцi в, науково- виробничих 
колективi в, державних, неурядових i громадських органi зацi й, усi х зацi кавлених 
дi ячi в i пi дприємств країни в активнi й дi яльностi у взаємодi ї i з закордонними 
колективами в рамках CIGRE; 
 - сприяння прогресу вi тчизняної науки i технi ки у галузi виробництва i передачi 
електричної енергi ї високої напруги; 
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 - просування i реалi зацi я програмних завдань у галузi стратегi ї розвитку 
вi тчизняної електроенергетики; 
 - органi зацi я участi у заходах, що проводяться CIGRE, у цi лях вивчення новi тньої 
науково- технi чної i нформацi ї i демонстрацi я вi тчизняних досягнень в галузi 
електроенергетики; 
 - встановлення тi сних дружнi х контактi в i з закордонними партнерами. CIGRE визнана 
як провi дна всесвi тня електроенергетична асоцi ацi я, що охоплює технi чнi, 
економi чнi, органi зацi йнi проблеми в областi електроенергетики, а також питання 
регулювання i охорони навколишнього середовища. Мi жнародна Рада з великих 
електроенергетичних систем CIGRE була створена у 1921 роцi i впродовж 89 рокi в 
об' єднує i нженерi в i фахi вцi в, що представляють електроенергетику i електротехнi ку 
багатьох країн свi ту. В цей час ця асоцi ацi я включає 1105 колективних i 6146 
i ндивi дуальних членi в. У 57 країнах працюють Нацi ональнi Комi тети. У березнi 2004 
року Адмi нi стративна Рада CIGRE офi цi йно визнала створення в Українi Нацi онального 
Комi тету цi єї органi зацi ї, а в березнi 2006 року зареєстрована неприбуткова 
громадська органi зацi я " Асоцi ацi я СI ГРЕ- Україна" з функцi ями Українського 
Нацi онального Комi тету CIGRE ( свi доцтво про реєстрацi ю об' єднання громадян № 0046-
2006 Г. О. вi д 15.03.2006 р. Київського мi ського управлi ння юстицi ї; свi доцтво про 
державну реєстрацi ю юридичної особи Серi ї А00 № 021231 вi д 15.03.2006 р. 
Шевченкi вської районної Державної адмi нi страцi ї). ПАТ " ЗТР" є колективним членом 
неприбуткової громадської органi зацi ї " Асоцi ацi я СI ГРЕ- Україна" з 12.05.2006 р. 
Технi чний директор ПАТ " ЗТР" Конторовi ч Л. Н. з 2008 р. є членом Президi ї Асоцi ацi ї 
" СИГРЭ- Украина" ( Протокол розширеного засi дання Президi ї " Асоцi ацi ї " СИГРЭ-
Украина" № 6 вi д 07.02.2008 р.).  
 
 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Товариства не провадить спi льну дi яльнi сть з будь- якими i ншими органi зацi ями, 
пi дприємствами, установами. 
 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицi й щодо реорганi зацi ї Товариства з боку третi х осi б протягом 2012 року не 
надходило. 
 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Фi нансова звi тнi сть пi дприємства складена на пi дставi дi ючих нацi ональних та 
мi жнародних стандартi в бухгалтерського облi ку та звi тностi, якi набули чинностi на 
31.12.2013 р. 
Датою переходу пi дприємства на мi жнароднi стандарти фi нансової звi тностi є 1 сi чня 
2012 року. 
Облi кова полi тика пi дприємства покликана забезпечити вi дповi днi сть фi нансової 
i нформацi ї наступним якi сним характеристикам: доцi льнi сть, зрозумi лi сть, 
надi йнi сть, порi вняннi сть. 
Фi нансова звi тнi сть пi дприємства складається за принципом нарахування ( за винятком 
звi ту про рух грошових коштi в) i безперервностi дi яльностi. Згi дно з принципом 
нарахування результати операцi й i i нших подi й визнаються пi дприємством у мi ру їх 
виникнення ( а не у момент отримання або виплати грошових коштi в i еквi валентi в) i 
вi дбиваються в облi кових записах i у фi нансовi й звi тностi в тому перi одi, до якого 
вони вi дносяться.  
Фi нансова звi тнi сть вi дображає фi нансовi результати операцi й i i нших подi й, 
групуючи їх по основних категорi ях ( елементам) вi дповi дно до економi чних 
характеристик. У звi тi про фi нансовий стан елементами, безпосередньо пов' язаними з 
оцi нкою фi нансового стану, є активи, зобов' язання i капi тал. У звi тi про сукупний 
доход елементами, безпосередньо пов' язаними з вимi ром результатi в дi яльностi, є 
доходи i витрати. 
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Пi дприємство використовує оцi нки i робить припущення, якi мають вплив на 
визначення у фi нансовi й звi тностi суми активi в i зобов' язань, визначення доходi в 
та витрат звi тного перi оду, розкриття умовних активi в та зобов' язань на дату 
пi дготовки фi нансової звi тностi. Оцi нки i припущення пi ддаються постi йному 
критичному аналi зу i ' рунтуються на минулому досвi дi керi вництва пi дприємства i 
i нших чинниках, у тому числi на очi куваннях вi дносно майбутнi х подi й, якi 
вважаються об' рунтованими в обставинах, що склалися. 
 
Основнi положення  облi кової полi тики визначенi Наказом по пi дприємству. 
Основнi  засоби вi дображаються у балансi по перецi неной вартостi. Переоцi нка 
основних засобi в проводиться, якщо залишкова вартi сть їх вi дрi зняється вi д 
справедливої вартостi основних засобi в  на дату балансу. 
Первi сна вартi сть ОЗ  збi льшується на суму витрат , пов' язаних  с полi пшеннями  
об' єктi в  ОЗ  ( модернi зацi я, реконструкцi я, модифi кацi я та i ншi витрати по 
капi тальним ремонтам). 
Амортизацi я по основним засобам нараховується прямолi нi йним методом згi дно статi 
145 Податкового кодексу України. До складу необоротних активi в належать 
нематерi альнi активи, малоцi ннi необоротнi матерi альнi активи ( термi н 
використання яких бi льш одного року та вартi стю   понад 2500 грн.), фi нансовi 
i нвестицi ї. Амортизацi я малоцi нних необоротних матерi альних  активi в нараховується 
у першому мi сяцi використання  у розмi рi 100%. Амортизацi я нематерi альних активi в 
нараховується прямолi нi йним методом згi дно статi 145 Податкового кодексу України. 
Оцi нка виробничих запасi в при передачi у виробництво та i ншому вибуттi  
визначається методом ФI ФО згi дно МСБО 2 " Запаси". Матерi альнi активи, якi 
використовуються понад одного року, вi дносяться до малоцi нних швидкозношувальних 
предметi в ( МШП ). Нарахування зносу МШП здi йснюється  у розмi рi 100% балансової 
вартостi таких предметi в у момент передачi зi складу до експлуатацi ї. Готова 
продукцi я,  незавершене виробництво вi дображаються  у балансi по фактичнi й 
виробничi й вартостi. 
Фi нансовi i нвестицi ї  визначати у бухгалтерському облi ку та звi тностi згi дно вимог 
П( С) БО 12 " Фi нансовi i нвестицi ї" та М( С) БО 39 " Фi нансовi i нструменти- визнання та 
оцi нка". Довгостроковi i нвестицi ї  облi ковуються за методом участi в капi талi по 
собi вартостi придбання. 
Дебi торська заборгованi сть визнається активом, якщо i сную вирогi днi сть  
надходження економi чних  доходi в та є можливi сть достовi рно визначити.  У 
фi нансовi й звi тностi дебi торська заборгованi сть вi дображається за вартi стю чистої 
реалi зацi ї, яка дорi внює сумi дебi торської заборгованостi, зменшеної на суму 
резерву сумнi вних боргi в. Резерв сумнi вних боргi в визначається за методом 
абсолютної сумнi вної заборгованостi на основi аналi зу платоспроможностi окремих 
дебi торi в. 
Щорi чно визначати забезпечення по гарантованим зобов' язанням, пенсi йним та по 
витратам персоналу. Згi дно поправок до МСФЗ №19 були значно змi ненi пенсi йнi 
зобов' язання попереднi х перi одi в у формi 1 Баланс ( Звi т про фi нансовий стан) за 
2013 рi к. 
Згi дно МСБО 12 " Податок на прибуток" визначати розрахунок витрат( доходi в) з 
податку на прибуток з визнанням вi дстрочених податкових активi в. Розмi р 
вi дстрочених податкових активi в розраховувати один раз на рi к згi дно показникi в 
дi яльностi звi тного року при складаннi фi нансової звi тностi за рi к з їх 
послi довним вi дображенням у формах фi нансової звi тностi. 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
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відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
1.1. Обсяг виробництва ПАТ " ЗТР" у 2013 роцi склав 30,9 ГВА. У 2013 роцi доля 
експорту становить 86% або 27,5 ГВА. 
1.2. Маслянi силовi трансформатори загального призначення, якi використовуються у 
генеруючих ( атомнi, тепловi, гi дро та вi трянi електростанцi ї), магi стральних, 
розподi льчих ( пi дстанцi ї енергосистем, великi промисловi пi дприємства, 
сi льськогосподарськi, комунальнi та i ншi) енергосистемах. Дi апазони потужностей 
вi д 1000 до 1 250 000 КВА, дi апазони напруги вi д 10 до 1 150 кВ. 
1.3. Трансформатори спецi ального призначення для пi дприємств чорної та кольорової 
металургi ї, пi дприємств нафтогазової промисловостi, залi зницi, пi дприємств 
гi рничодобувної галузi, а також i ншi промисловi та комунальнi пi дприємства, що 
мають власнi пi дстанцi ї на клас напруги 35 кВ i вище, трансформатори для лi нi й 
електропередач постi йного струму. 
1.4. Електричнi шунтуючi реактори. 
1.5. Керованi шунтуючi реактори ( пристрої FACTS - кероване обладнання для 
електричних мереж змi нного струму). 
1.6. Поряд з виробництвом продукцi ї, пi дприємство розвиває надання широкого ряду 
сервi сних послуг в цi лях найбi льш повного задоволення потреб споживачi в. Це 
шефський нагляд за монтажем, монтаж, комплектнi поставки, ремонтнi роботи та 
модернизацi я за мi сцем експлуатацi ї i на пi дприємствi. 
Середньореалi зацi йнi цi ни на основнi види продукцi ї або послуг не розраховувались. 
Сума виручки, отриманої протягом звi тного перi оду вi д реалi зацi ї основних видi в 
продукцi ї або послуг складає 2717 878 тис. грн., загальна суму експорту 2 081 160 
тис. грн. 
 
Особливостi продукцi ї пi дприємства. 
ПАТ " ЗТР" має 66- рi чний досвi д у виробництвi трансформаторного обладнання. Сучасна 
технологi я виробництва, високий рi вень квалi фi кацi ї та досвi д персоналу дає 
можливi сть виготовляти унi кальне високоякi сне обладнання. На пi дприємствi дi є 
система менеджменту якостi, вi дповi дна мi жнародному стандарту ISO 9001:2008. 
Проектування обладнання виконується вi дповi дно до вимог ГОСТ, ДСТУ, МЭК (IEC), 
ANSI, BS, IRAM, а також i ншим технi чним умовам та вимогам нацi ональних стандартi в 
та Замовника. Трансформаторне обладнання ПАТ " ЗТР" надi йно працює у 86 країнах 
свi ту у рi зних клi матичних та сейсмi чних умовах: вi д холодних полярних регi онi в до 
спекотних регi онi в Центральної Азi ї та Африки. Пi дприємство виробляє унi кальне, не 
маюче аналогi в серед виробникi в країн СНД обладнання - пристрої FACTS ( керованi 
шунтуючi реактори) - кероване обладнання для електричних мереж змi нного струму. 
 
Перспективнi сть виробництва окремих товарi в, виконання робi т та надання послуг.  
У 2014 роцi Товариство планує тi ж види продукцi ї та послуг, якi виготовлялись та 
надавались протягом 2013 року. Перспективними напрямками є виробництво 
трансформаторного та реакторного обладнання для "i нтелектуальних мереж", розвиток 
сервi сної дi яльностi в СНД та у Далекому зарубi жжi. 
Також планується розширювати дi яльнi сть по комплектацi ї трансформаторного 
обладнання системами монi торингу власного виробництва. 
 
Залежнi сть вi д сезонних змi н, та факторi в зовнi шнього середовища, спливаючих на 
дi яльнi сть пi дприємства. 
Виробництво продукцi ї та надання послуг ПАТ " ЗТР" не залежить вi д сезонних змi н.  
 
Основними ринками збуту силових трансформаторi в, шунтуючих реакторi в та керованих 
шунтуючих реакторi в ПАТ " ЗТР" є: 
" країни СНД ( передусi м Україна - 13%, Росi йська Федерацi я - 55%, i ншi країни СНД - 
9%); 
" країни Далекого зарубi жжя та Балтi ї 21%: I ндi я, I спанi я, Ангола та i ншi. 
Основним ринком збуту послуг i з забезпечення сервi сного обслуговування та ремонту 
є країни СНД - 95%. Країни Далекого зарубi жжя - 5%. 
 
Споживачами продукцi ї ПАТ " ЗТР" є: 
1. Структурнi пi дприємства енергетики ( генеруючi компанi ї, передаючi компанi ї - 
магi стральнi електричнi мережi, розподi льчi компанi ї). 
2. Пi дприємства чорної та кольорової металургi ї. 
3. Пi дприємства нафтогазової промисловостi. 
4. Залi зницi. 
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5. Пi дприємства гi рничодобувної галузi. 
6. I ншi промисловi та комунальнi пi дприємства, що мають власнi пi дстанцi ї на клас 
напруги 35 кВ та вище. 
 
Основнi ризики в дi яльностi Товариства, заходи емi тента щодо зменшення ризикi в, 
захисту своєї дi яльностi та розширення виробництва та ринкi в збуту. 
Ризик ; Чинники мi нi мi зацi ї ризику 
1.; Ризик неплатежу з боку замовника.; застосування в умовах оплати акредитиву та 
надходження остаточного платежу перед вi двантаженням, пi сля проведення 
випробувань. 
2.; Ризик пi двищення цi н на матерi али та комплектуючi.; дi версi фi кацi я закупi вель 
матерi алi в та комплектуючих; проведення аналi зу ситуацi ї на ринку i прогнозування 
динамi ки цi н, пi дписання довгострокових рамкових угод з основними постачальниками. 
3.; Погi ршення економi чної ситуацi ї на основних ринках збуту, зменшення об' єму 
замовлень у зв' язку з економi чною кризою на багатьох ринках. Скорочення 
i нвестицi йних програм замовникi в, дi версi фi кацi я ринкi в збуту, посилення 
присутностi на ринках СНД та Далекого зарубi жжя. 
 
Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство. 
При продажах на ринку України використовуються прямi продажi кi нцевим замовникам, 
а також генеральнi пi дряднi органi зацi ї, що виконують будi вництво об' єктi в 
енергетики " пi д ключ". У Росi ї та у Казахстанi заснованi Представництво ПАТ " ЗТР" 
в Росi йськi й Федерацi ї i Представництво ПАТ " ЗТР" в Республi цi Казахстан i 
Середнi й Азi ї якi виконують функцi ю продажу продукцi ї у цих країнах. Контрагентами 
виступають кi нцевi замовники, а також генеральнi пi дряднi органi зацi ї, що 
виконують будi вництво об' єктi в енергетики " пi д ключ". 
При продажах у країни Далекого зарубi жжя та i ншi країни СНД використовувалися 
продажi кi нцевим замовникам, а також продажi через генеральнi пi дряднi 
органi зацi ї. З 2013 року засновано та працює Представництво ПАТ " ЗТР" у I ндi ї. 
Також, з 2010 року використовується схема поставки на ринки Азi ї у консорцi умi з 
мi сцевими виробниками. 
 
Про джерела сировини, їх доступнi сть та динамi ку цi н. 
Основними матерi алами для виготовлення продукцi ї ПАТ " ЗТР" є: 
- мi дна каптанка, яка закуповувалась у Росi йськi й Федерацi ї та Нi меччинi. Цi на 
цього виду сировини прив' язана до цi ни на мi дь на Лондонськi й бi ржi металi в (LME). 
На початку 2013 року цi на на цю сировину становила 8500 доларi в США за тону, однак 
на протязi другого та третього кварталi в цi на досягла 7500 доларi в США за тону i 
лише на початку третього кварталу почалось помi тне зростання яке призвело до того 
що цi на  у кi нцi року досягла 8000 доларi в США за тону; 
- чорний прокат, закуповувався в Українi. На початку 2013 року цi на на чорний 
прокат складала - 720 доларi в США за тону.  У першi й половинi року цi ни на чорний 
прокат поступово зростали i у другому кварталi досягли пi ку у 750 доларi в США за 
тону. Але протягом другої половини року цi ни на чорнi й прокат почали знижуватися i 
на прикi нцi року цi на склала 680 доларi в США за тону; 
- трансформаторна сталь, виробництва Росi йської Федерацi ї, Польщi  та США. На 
початку року цi на коливалася у дi апазонi 2100-2000 доларi в США за тону, однак 
протягом року цi ни поступово знижувалися та у кi нцi року досягли рi вня 1900 
доларi в США за тону;  
- трансформаторне масло, виробництва Росi йської Федерацi ї, Швецi ї та США. Цi на на 
трансформаторне прив' язана до цi ни на нафту Brent на свi тових товарних бi ржах. 
Протягом 2013 року цi на на цю сировину коливалася вi д 1700 долларi в США за тону на 
початку року до 1600 долларi в США за тону у кi нцi року. 
 
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якi й здi йснює дi яльнi сть ПАТ 
" ЗТР". 
У 2013 роцi ринок трансформаторного обладнання СНД зменшився до попереднього року. 
Чинниками, що обумовлюють зменшення ринку трансформаторного обладнання, є: 
" нестабi льна економi чна ситуацi я у свi тi, у тому числi країн СНД. Як наслi док - 
скорочення фi нансування i нвестицi йних програм енергетичних компанi й країн СНД, та 
перегляд п' ятирi чних i нвестицi йних програм у бi к їх зменшення; 
" полi тична нестабi льнi сть в Українi, що призвела до проблем з постачання продукцi ї 
до Росi ї; 
" зменшення i нвестицi й в енергетику країн СНД. 
 
Рi вень впровадження нових технологi й, нового обладнання. 
Товариство постi йно веде роботу i з удосконалення конструкцi й трансформаторi в, та 
розробку нових конструкцi й, виробництво керованих шунтуючих реакторi в та 
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виробництво систем монi торингу. Щорi чно на заводi освоюється до 50 нових типi в 
трансформаторного обладнання. Застосовуються високоякi снi матерi али, прогресивнi 
конструкторськi рi шення технологi чних процесi в дають можливi сть випуску 
трансформаторi в з втратами i масами, зниженими в порi вняннi з вимогами ГОСТ на 15-
20%. Удосконалення розрахункових методик i конструкторських програм забезпечують 
високу електричну i механi чну мi цнi сть, надi йнi сть i довговi чнi сть продукцi ї, що 
випускається. 
 У 2013 роцi в рамках i нвестицi йної програми щодо збi льшення виробничої 
потужностi на данi й дi лянцi виробництва проект з модернi зацi ї i золяцi йного 
виробництва. В експлуатацi ю введено два верстата для приклеювання рейок на 
картоннi цилi ндри i закуплена гi дро- рi зальна установка WCT2-2010. Загальна 
вартi сть проектi в складає бi льше 1 млн. грн. Також, в межах i нвестицi йної програми 
з покращення умов та ефективностi в цеху магнi топроводу введена в дi ю автоматична 
лi нi я з виготовлення пластин дискi в шунтуючих реакторi в фi рми GEORG. 
У 2013 роцi ЗТР уклав контракт з аргентинською компанi єю Transener на поставку 
трьох трансформаторi в потужнi стю 300 МВА кожний, напругою 500 кВ. Transener - 
найбi льша компанi я Аргентини, що володi є мережами напругою 500 кВ з передачi 
електроенергi ї. Трансформатори будуть встановленi на пi дстанцi ї El Bracho, Rosario 
Oeste, Henderson. При проведенi тендеру ЗТР отримав перемогу завдяки оптимальної 
цi нової пропозицi ї та строку поставки. 
У 2014 роцi планується вi двантаження 8 трансформаторi в для потреб державної 
енергетичної компанi ї Administracion Nacional de Usinas y Trasmisiones E letricas 
(UTE) в Уругваї. Потужнi сть одиницi обладнання складає 83,3 МВА, напругою 500 кВ. 
Трансформатори будуть встановленi на пi дстанцi ях "Melo" и "Salto Grande". Компанi я 
UTE - державна уругвайська енергетична компанi я, що працює в секторах генерацi ї, 
передачi та розподi лу електроенергi ї. 
 
У 2013 роцi ПАТ " ЗТР" є лi дером ринку трансформаторного обладнання СНД з ринковою 
долею понад 40%. 
 
I нформацi я про конкуренцi ю у галузi. 
1. Україна: 
- конкурентi в у сегментi силових трансформаторi в для генерацi ї i передачi немає. 
Також немає конкурентi в у сегментi шунтуючих реакторi в, керованих шунтуючих 
реакторi в та послуг i з забезпечення сервi сного обслуговування та ремонту;  
- незначна конкуренцi я з ВАТ " Укрелектроапарат" та ТОВ " Елi з" у сегментi 
розподi льчих трансформаторi в потужнi стю до 2 500 кВА. 
2. Конкуренти СНД у сегментi силових трансформаторi в: 
" ХК " Електрозавод", м. Москва, Росi йська Федерацi я - значний вплив; 
" ВАТ " Уралелектротяжмаш" ( Холдингова компанi я " Енергомаш"), м. Єкатеринбург, 
Росi йська Федерацi я - незначний вплив; 
" ТОВ " Тольяттi нський трансформатор", м. Тольяттi, Росi йська Федерацi я - середнi й 
вплив; 
" ТОВ " СВЕЛ", м. Єкатеринбург, Росi йська Федерацi я - незначний вплив; 
" Чi рчикьский трансформаторний завод, м. Чi рчик, Узбекистан - незначний вплив; 
" Уфимський трансформаторний завод, м. Уфа, Росi йська Федерацi я - незначний вплив; 
" Трансформаторний завод Siemens, м. Воронi ж, Росi йська Федерацi я - середнi й вплив; 
" ТОВ " Силовi машини - Тошиба. Високовольтнi трансформатори", м. Санкт- Петербург, 
Росi йська Федерацi я - значний вплив. 
3. Конкуренти СНД у сегментi шунтуючих реакторi в та керованих шунтуючих реакторi в: 
" ХК " Електрозавод", м. Москва, Росi йська Федерацi я - середнi й вплив. 
4. Мi жнароднi конкуренти у сегментi силових трансформаторi в, шунтуючих реакторi в 
та керованих шунтуючих реакторi в: 
"ABB ( мi жнацi ональна компанi я) має середнi й вплив; 
"Siemens ( мi жнацi ональна компанi я) має середнi й вплив; 
"ALSTOM ( мi жнацi ональна компанi я) має незначний вплив; 
" Китайськi та корейськi виробники мають середнi й вплив. 
5. Конкуренцi я у галузi. 
" Ринок СНД, i особливо Росi йська Федерацi я, привабливий для мi сцевих i зовнi шнi х 
конкурентi в, якi активi зують зусилля з просування своєї продукцi ї на ринку. В 
умовах високої конкуренцi ї на ринках країн СНД уряди намагаються захистити 
мi сцевого виробника. Останнi намагаються максимально завантажити виробничi 
потужностi, зберегти або збi льшити ринкову долю. Деякi виробники будують новi 
виробничi потужностi. 
" ХК " Електрозавод" ( Росi йська Федерацi я) поступово збi льшує виробничi можливостi 
шляхом нарощування виробничих потужностей на запущеному у 2011 р. заводу у м. Уфi. 
Також ХК " Електрозавод" i нвестувала у модернi зацi ю та розширення основного 
виробництва, що розташоване у м. Москва, розвиває наукову дi яльнi сть i з 
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вдосконаленню технологi ї трансформаторобудування. Окрi м трансформаторного 
обладнання Холдинг просуває i нжинi ринговi послуги та будi вництво об' єктi в " пi д 
ключ".  
" ВАТ " Тольяттi нський Трансформатор" ( Росi йська Федерацi я) модернi зує виробниче 
обладнання для того, щоб збi льшити асортимент продукцi ї i об' єм виробництва та 
полi пшити якi сть продукцi ї.  
" ТОВ " СВЕЛ" ( колишнi й Росенерготранс) ( Росi йська Федерацi я) ввi в потужностi з 
виробництва трансформаторi в, агресивно конкурує на ринках країн СНД у сегментi 
обладнання 35-110 кВ, намагаючись завоювати ринкову долю. Планує вийти у сегмент 
обладнання до 500 кВ - на базi дi ючого заводу ведеться будi вництво нового цеху, що 
орi єнтований на виробництво трансформаторного обладнання до 500 кВ. 
"Siemens ( м. Воронi ж, Росi йська Федерацi я) у 2012 роцi завершила будi вництво 
нового заводу. У 2013 роцi компанi я почала активнi дi ї на ринку РФ та країн СНД у 
сегментi трансформаторного обладнання до 220 кВ. 
ТОВ " Силові машини - Тошиба. Високовольтні трансформатори" ( Російська Федерація) у 
2013 році завершила будівництво та ввела в експлуатацію новий завод. Також, 
компанія почала активні дії на ринку РФ та країн СНД у сегменті трансформаторного 
обладнання 110-220 кВ. 
Спостерігається значна активізація зусиль на ринку СНД китайських та корейських 
виробників, якi застосовують політику демпінгу у просуванні на ринок. 
Низка проектів СНД, а саме Середньої Азії, фінансуються держустановами або фондами 
Китаю, вимогою яких є використання продукції виробництва Китаю. 
На ринок РФ, Казахстану, Середньої Азії активно входять світові виробники 
обладнання для енергетики, у тому числі i трансформаторів, такі як ALSTOM, ABB, 
Siemens. Цi компанії виробляють широкий спектр енергетичного обладнання i здатні 
надавати комплексні рішення i з будівництва та модернізації енергооб' єктi в. 
 
Перспективнi плани розвитку ПАТ " ЗТР". 
В умовах дi йсної макроекономi чної ситуацi ї головним є збереження вже досягнутих 
обсягi в виробництва та продажу, закрi плення та зростання обсягi в реалi зацi ї на 
ринках СНД, а також зростання обсягi в поставок на ринки Далекого зарубi жжя. 
Передбачається розвиток сервi сної дi яльностi на ринках СНД, а саме органi зацi я на 
територi ї РФ центру сервi сного обслуговування та подальше впровадження певних 
заходi в i з вдосконалення технологi ї, замi нi та реконструкцi ї обладнання, 
покращення показникi в якостi. Активi зацi я зусиль з просування на ринки СНД та 
Далекого зарубi жжя керованих шунтуючих реакторi в ( пристрої FACTS - кероване 
обладнання для електричних мереж змi нного струму). 
 
Обсяг реалi зацi ї ПАТ " ЗТР" у 2013 р. становить 31,7 ГВА. 
 
Кi лькi сть постачальникi в за основними видами сировини та матерi алi в, що займають 
бi льше 10 вi дсоткi в в загальному об' ємi постачання. 
Основними постачальниками сировини та комплектуючих для виготовлення продукцi ї у 
2013 роцi були наступнi пi дприємства: 
- катанка мi дна             ЗАТ " Норметi мпекс", Росi йська Федерацi я;  
                            компанi я AURUBIS AG, Нi меччина; 
- трансформаторна сталь     компанi я ВИЗ- Сталь, Росi йська Федерацi я;  
                            компанi я Stalprodukt, Польща; 
                            компанi я AKSteel International, Нi дерланди; 
- трансформаторне масло     компанi я Nynas, Швецi я; 
                            компанi я Prista Oil, Болгарi я; 
                            компанi я Роснафта, Росi йська Федерацi я; 
- чорний прокат             АТ УГМК, Україна; 
                            ТОВ " Метi нвест- Україна", Україна. 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Основнi придбання та вi дчуження активi в за останнi п' ять рокi в 
Введено по первi снi й вартостi ( тис. грн.)         
   
Найменування основних засобi в;2009 р.;2010 р.;2011 р.;2012 р.;2013 р. 
Будi влi, споруди та передавальнi пристрої;12 216;17 111;10 819;22 418;11 553 
Машини та обладнання;45 807;45 644;17 486;45 719;20 566 
Транспортнi засоби;354;99;84;1 483;361 
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I нструменти, прилади, i нвентар;2 075;2 319;3 674;7 943;5 350 
I ншi;556;571;1 054;1 523;1 271 
Усього основних засобi в;61 008;65 744;33 117;79 086;39 101 
Нематерi альнi активи;61;1 238;2 602;2 061;1 583 
Усього;61 069;66 982;35 719;81 147;40 684 
 
За останнi 5 рокi в ПАТ " ЗТР" було списано з балансу пi дприємства у зв' язку з 
лi квi дацi єю та реалi зацi єю основних засобi в залишковою вартi стю в сумi 10 045 
тис. грн., у тому числi:          
 у 2009 роцi на суму ;3 195 тис. грн.       
у 2010 роцi на суму ;230 тис. грн.       
у 2011 роцi на суму ;313 тис. грн.       
у 2012 роцi на суму ;2 117 тис. грн.       
у 2013 роцi на суму ;4 190 тис. грн.   
 
Плани ПАТ ЗТР по залученню i нвестицi й ( кредити банкi в). У 2014 роцi ПАТ " ЗТР" 
планує працювати в рамках дi ючого кредитного навантаження, з проведенням заходi в, 
спрямованих на зниження вартостi кредитних коштi в для пi дприємства. 
 
У 2013 роцi на пi дприємствi були продовженi важливi процеси удосконалення 
технологi ї та оновлення обладнання. Виконання проектi в та освоєння i нвестицi й 
нацi лено перш за все на збi льшення пропускної можливостi окремих дi льниць 
виробництва, а також на пi двищення якостi та удосконалення технологi чних процесi в 
виробництва.  
 
Запланованi i нвестицi ї на 2014 рi к, тис. грн. 
                                                       Обсяг i нвестицi й  
Основнi засоби виробничого призначення                46 421 
Основнi засоби невиробничого призначення               9 866 
Разом                                                  5 6 287 
Нематерi альнi активи                                   1 106 
Всього                                                57 393 
 
У 2014 найбi льш вагомими i нвестицi йними проектами стануть i нвестицi ї в новi 
технологi ї та обладнання, оснащення виробництва - 33 658 тис. грн., вi дновлення та 
ремонт виробничих потужностей - 9 393 тис. грн, полi пшення умов працi, розвиток 
соцi альної сфери - 10 316 тис. грн. I нвестицi йна дi яльнi сть пi дприємства 
фi нансується за рахунок власних коштi в. 
     
 
 
 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
Протягом звітного періоду Товариство не укладались правочини з власниками істотної 
участі, членами Наглядової ради або виконавчим органом Товариства. 
 
Протягом звітного періоду Товариством укладені наступні правочини з афілійованими 
особами. 
 
Дата укладання;c торони правочину; зміст ( предмет); сума ( вартість), грн.; підстава 
укладання; методика ціноутворення застосована ПАТ " ЗТР" для визначення суми 
правочину. 
 
1. 20.06.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
електротехнічної сталі;2685648,00 ; рішення виконавчого органу Товариства; 
спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
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2. 01.04.2013; ПАТ " МГТ", ПАТ " ЗТР"; поставка вуглекислоти;18945,36; рішення 
виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
3. 01.04.2013; ПАТ " МГТ", ПАТ " ЗТР"; поставка стисненого повітря;2 058,00; рішення 
виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
4. 01.03.2013; ПАТ " ЗТР", ПАТ " МГТ"; поставка стисненого повітря;23 099,99; рішення 
виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
5. 15.11.2013; ПАТ " МГТ", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору;-; рішення виконавчого 
органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю ціни правочину. 
 
6. 28.12.2013; ПАТ " МГТ", ПАТ " ЗТР"; оренда частини приміщень для здійснення 
господарської діяльності;20 321,00; рішення виконавчого органу 
Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
7. 28.12.2013; ПАТ " МГТ", ПАТ " ЗТР"; оренда частини приміщень для здійснення 
господарської діяльності; 35 567,00; рішення виконавчого органу 
Товариства; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
8. 10.09.2013; ПАТ " МГТ", ПАТ " ЗТР"; надання освітніх послуг;484,81; рішення 
виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
9. 01.02.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " ЗМГТ" ;1. Надання невідкладної медичної 
допомоги, огляд водіїв автотранспортних засобів, послуги медичного характеру 
( флюорографія, огляд гінеколога, профілактична робота з щеплень, попереднє 
обстеження на алкогольне та наркотичне сп' яніння) працівникам Замовника - по мірі 
звернення, згідно ЗУ " Про охорону праці" №2694-XII від 14.10.1992 року. 2. 
Організація проведення обов' язкового ( періодичного) профілактичного медичного 
огляду та обстеження працівників Замовника, зайнятих на роботах із небезпечними та 
шкідливими умовами праці. ;1. 2302,56 грн. / місяць. 2. 35,22 грн./ організація 
проведення профілактичного огляду одного працівника; 1. Вартість розрахована 
виходячи з суми витрат за рік на утримання Пункту охорони здоров' я, поділеної на 
планову кількість працівників, які мають право користуватися даною послугою, та 
помноженої на планову кількість працівників Замовника. 2. Вартість розрахована 
виходячи з ФОП з відрахуваннями медичних працівників, прийнятих додатково 
Виконавцем для проведення професійного огляду, поділеного на кількість 
працівників, які підлягають проходженню даного огляду.  
 
10. 19.04.2013; ПАТ " Завод МГТ", ПАТ " ЗТР"; поставка виробів електротехнічного 
призначення; 4 237 418,40 грн. з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; 
спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
11. 03.06.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору;-; рішення 
виконавчого органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
12. 20.06.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору; 42642,52 
/ місяць; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення 
не застосовувалась, ціна договірна. 
 
13. 24.12.2013 ; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору;-; рішення 
виконавчого органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
14. 24.10.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; оренда рухомого майна; 80796,00 / 
місяць; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
15. 01.07.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору; 26885,00 / 
місяць; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення 
не застосовувалась, ціна договірна. 
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16. 28.02.2013 ; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору;-; рішення 
виконавчого органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
17. 18.11.2013 ; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; оренда обладнання, інвентар, частини 
виробничого приміщення; 250,00 грн. / місяць; застосовано витратний метод 
ціноутворення. За базу ціноутворення було прийнято знос згідно бухгалтерського 
обліку. 
 
18. 11.01.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; поставка трансформаторів ; 3 338 880,00 грн. 
з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
19. 02.04.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; поставка трансформатора ; 3 574 920,00 грн. 
з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
20. 11.09.2013; ПАТ " ЗКЗ", ПАТ " ЗТР"; поставка трансформатора ; 14 329 920,00 грн. 
з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
21. 24.05.2013 ; ПАТ " ЗТР", КУ " Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня 
№9",  
ПАТ " ЗКЗ"; Забір крові, що здійснюється Виконавцем №1, у робітників Замовника, 
працюючих зі шкідливими умовами праці,  та її доставка Виконавцю №2.; 7,80 грн. / 
за один забір крові ; вартість розрахована з урахуванням наступних витрат: ФОП з 
відрахуваннями медичного персоналу за забір крові та транспортування аналізів 
Виконавцю №2, вартість матеріалів медичного призначення ( шприц, вата, рукавички, 
спирт), послуги АТЦ з перевезення аналізів Виконавцю №2. 
 
22. 09.01.2013; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР"; виконання робіт з ремонту кранових коліс; 
10446,48 з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства спеціальна методика 
ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
23. 15.02.2013; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР" ; виконання робіт з ремонту кранових коліс 
;12760,44 з ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства; спеціальна методика 
ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
24. 24.05.2013 ; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР" ; виконання робіт з ремонту кранових коліс 
крана ; 10056,00 без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства ; спеціальна 
методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
25. 17.06.2013 ; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР"; виконання робіт з ремонту кранових коліс 
;20438,40 з ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства ; спеціальна методика 
ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
26. 22.03.2013 ; ПАТ " Супер, ПАТ " ЗТР" ; внесення змін до договору ;-; рішення 
виконавчого органу Товариства ; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
27. 04.07.2013 ; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР" ; внесення змін до договору ;-; рішення 
виконавчого органу Товариства ; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
28. 13.11.2013 ; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР" ; внесення змін до договору ;-; рішення 
виконавчого органу Товариства ; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
29. 20.11.2013; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР"; внесення змін до договору ; - ; рішення 
виконавчого органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
30. 06.02.2013 ; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР" ; випробування та ремонт газополумяної 
апаратури ; 17 833,20 ; рішення виконавчого органу Товариства ; спеціальна 
методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
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31. 25.11.2013 ; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР" ; внесення змін до договору ; - ; рішення 
виконавчого органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
32. 22.02.2013; ПАТ " Супер", ПАТ " ЗТР"; надання освітніх послуг ; 12750,06 з ПДВ ; 
рішення виконавчого органу Товариства ; спеціальна методика ціноутворення не 
застосовувалась, ціна договірна. 
 
33. 24.05.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; 1. Проведення на території Виконавця 
передрейсових медоглядів водіїв- працівників Замовника з видачею висновків про 
допуск до початку роботи. 2. Організація проведення обов' язкового ( періодичного) 
профілактичного медичного огляду та обстеження працівників Замовника, зайнятих на 
роботах із небезпечними та шкідливими умовами праці. ; 1. 4,20 грн. З ПДВ/ день 
передрейсового огляду одного водія- робітника Замовника. 2. 35,22 грн. з ПДВ / 
профілактичний огляд одного працівника; рішення виконавчого органу Товариства ; 
1. Вартість розрахована з урахуванням наступних витрат: ФОП з відрахуваннями 
медичної сестри в день на огляд 11 водіїв, відшкодування  вартості навчання 
медичної сестри ( вартість навчання ділиться на 250 робочих днів), відшкодування 
вартості тонометра ( вартість тонометра ділиться на 250 робочих днів). Розраховану 
вартість послуги за огляд 11 водіїв поділили на 11 чол. 2. Вартість розрахована 
виходячи з ФОП з відрахуваннями медичних працівників, прийнятих додатково 
Виконавцем для проведення професійного огляду, поділеного на кількість 
працівників, які підлягають проходженню даного огляду. 
 
34. 15.04.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; виробництво трансформаторів ; 26 549 
419,17 грн. без ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
35. 05.04.2013; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР"; придбання трансформатору ; 1 093 400,00 
грн. без ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства; витратний метод 
ціноутворення. 
 
36. 22.04.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатору ; 3 565 000,00 
грн. без ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
37. 31.05.2013; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатор ; 3 988 000,00 
грн. без ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
38. 12.07.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатору ; 853 900,00 
грн. без ПДВ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
39. 27.08.2013; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР"; придбання трансформатору ; 8 000 000,00 
грн. без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства; витратний метод 
ціноутворення. 
 
40. 30.08.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатору ; 1 050 400,00 
грн. без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
41. 06.09.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатору ; 560 700,00 
грн. без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
42. 18.09.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатору ; 2 387 733,33 
грн. без ПДВ  ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
43. 01.07.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; надання послуг з розбирання 
трансформаторів ; 40 125,00 грн. без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства; 
витратний метод ціноутворення. 
 
44. 02.08.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР"; надання послуг зі зберігання 
трансформаторів; 11 030,48 грн. без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства ; 
витратний метод ціноутворення. 
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45. 10.08.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; надання послуг зі зберігання 
трансформаторів ; 215,60 грн. без ПДВ  ; рішення виконавчого органу Товариства ; 
витратний метод ціноутворення. 
 
46. 27.12.2013 ; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; придбання трансформатору ; 1 666 666,67 
грн. без ПДВ ; рішення виконавчого органу Товариства ; витратний метод 
ціноутворення. 
 
47. 05.02.2013; ПАТ " ЗТР", ПАТ " СУПЕР" ; надання послуг з виконання лабораторного 
визначення якостi стi чних вод господарсько- побутової каналi зацi ї та зливових 
стокi в; 9600,00 грн. з ПДВ.; рішення виконавчого органу Товариства ; спеціальна 
методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
48. 13.11.2013; ПАТ " ЗТР" та ПАТ " Супер"; внесення змін до договору ;-; рішення 
виконавчого органу Товариства; інформація не наводиться у зв' язку з відсутністю 
ціни правочину. 
 
49. 28.02.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
реакторів та запчастин; 2 778 290,00 евро; рішення виконавчого органу Товариства ; 
спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
  
50. 16.04.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
трансформаторів;  7 520 346,2 долларів США; рішення виконавчого органу Товариства ; 
спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
51. 23.05.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
электромагнитної частини ; 783 896,00 долларів США; рішення виконавчого органу 
Товариства ; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
52. 11.12.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
трансформаторів ; 4 253 965,36 долларів США; рішення виконавчого органу Товариства 
; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
53. 11.12.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
трансформатора ; 2 126 982,68 долларів США; рішення виконавчого органу Товариства ; 
спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
54. 13.12.2013; ПАТ " ЗТР", ZTR-ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h.; поставка 
электромагнитної частини ; 11 343 132,9 долларів США; рішення виконавчого органу 
Товариства ; спеціальна методика ціноутворення не застосовувалась, ціна договірна. 
 
 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Найменування основних засобi в;" Власнi основнi засоби( тис. грн)"; на початок 
перi оду; на кi нець перi оду;" Орендованi основнi засоби( тис. грн)"; на початок 
перi оду; на кi нець перi оду;" Основнi засоби, всього( тис. грн)"; на початок перi оду; на 
кi нець перi оду   
  
1. Виробничого призначення:;817 211;793 474;-;-;817 211;793 474 
* будi влi та споруди ;297 914;298 715;;;297 914;298 715 
* машини та обладнання;475 177;452 690;;;475 177;452 690 
* транспортнi засоби;5 745;5 048;;;5 745;5 048 
*i ншi;38 375;37 021;;;38 375;37 021 
2. Невиробничого призначення:;-;-;-;-;-;- 
* будi влi та споруди ;;;;;;  
* машини та обладнання;;;;;;  
* транспортнi засоби ;;;;;;  
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*i ншi;;;;;; 
Усього:;817 211;793 474;-;-;817 211;793 474 
 
Ступi нь зносу основних засобi в за 2013 р.        
   
Залишкова вартi сть на початок 2013 р., тис. грн.; Ступi нь зносу, %; Залишкова 
вартi сть на кi нець 2013 р., тис. грн.; Ступi нь зносу, %   
1. Виробничого призначення:;817 211;6,2;793 474;12,2   
* будi влi та споруди;297 914;3,2;298 715;6,3   
* машини та обладнання;475 177;7,2;452 690;14,1   
* транспортнi засоби;5 745;13,3;5 048;26,5   
*i ншi;38 375;14,1;37 021;27,0   
2. Невиробничого призначення:;-;;-;    
* будi влi та споруди;;;;    
* машини та обладнання;;;;    
* транспортнi засоби;;;;    
*i ншi;;;;    
Усього:;817 211;6,2;793 474;12,2  
 
Ступi нь використання основних засобi в складає  94,74 %. 
Коефi цi єнт оновлення ( вi дношення вартостi основних засобi в ведених у експлуатацi ю 
у 2013 роцi до вартостi дi ючих основних засобi в) складає 4,33 %.  
Первi сна вартi сть основних засобi в на початок перi оду 871 032 тис. грн.  
Нарахован знос основних засобi в на початок перi оду 53 821 тис. грн.   
Первi сна вартi сть основних засобi в на кi нець перi оду 903 387 тис. грн.  
Нарахован знос основних засобi в на кi нець перi оду 109 913  тис. грн.   
Основнi засоби ( будi влi та споруди) залишковою вартi стю  214 844  тис. грн. 
знаходяться у заставi. 
Основнi засоби ( будi влi та споруди) залишковою вартi стю  3 013 тис. грн. на 
консервацi ї. 
Основнi засоби ( будi влi та споруди) залишковою вартi стю  0  тис. грн. знаходяться 
пi д арештом. 
Суттєвi змi ни вартостi основних засобi в обумовленi введенням в експлуатацi ю нових 
основних засобi в, проведенням реконструкцi й, модернi зацi й згi дно i нвестицi йного 
бюджету. 
Строк та умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного 
основного засобу групи. 
 
Протягом звi тного перi оду не виникали екологi чнi питання, що можуть позначитися на 
використаннi активi в пi дприємства. Вi дсутнi плани капi тального будi вництва, 
розширення або удосконалення основних засобi в, тому i нформацi я про характер та 
причини таких планi в, суми видаткi в, у тому числi вже зроблених, опис методу 
фi нансування, прогнознi дати початку та закi нчення дi яльностi та очi куване 
зростання виробничих потужностей пi сля її завершення не розкривається. 
 
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Вплив факторi в зовнi шнього середовища: Фактор; Опис; Ступi нь впливу; Прогнози 
1. Полi тичнi; Полi тичнi вi дносини України з державами в якi здi йснюється 
постачання обладнання ; середнi й; Нормальнi полi тичнi вi дносини з державами 
СНД та Свi ту. Сприятливий полi тичний клi мат. 
2. Соцi альнi;I мi дж ЗТР як роботодавця, умови працi та соцi ального 
забезпечення.; середнi й; ЗТР є соцi ально вi дповi дальним пi дприємством, привабливим з 
точки зору працевлаштування. Є конкурентоспроможним роботодавцем. 
4. Фi нансово- економi чнi; Економi чна ситуацi я на основних ринках 
збуту; високий; Достатньо сприятлива економi чна ситуацi я на основних ринках 
збуту. Погi ршення кон' юнктури на бi льшостi ринкi в у зв' язку з кризою. 
5. Технологi чнi; Особливi фактори впливу вi дсутнi.; ; Не прогнозується значних 
змi н у технологi ї виробництва та використання обладнання. 
6. Правовi; Особливi правовi фактори вi дсутнi.;;  
7. Екологi чнi; Вимоги до екологi чної безпеки виробництва не є надто 
жорсткими.; низький; Виробництво з низьким рi внем екологi чної небезпеки. 
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Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
Протягом звi тного перi оду ПАТ " ЗТР" виплачувало штрафнi санкцi ї на суму 530 793,23 
грн.. в тому числi: 
 
1; пеня; Державний бюджет; 156 222,60 
2; пеня; ВАТ " Торговий дім " ЕЛВО- УКРАЇНА"; 116 685,34 
3; штраф; ДП " Придніпровська залізниця"; 57 046,89 
4; штраф; Запорізька митниця; 55 207,43 
5; пеня та відшкодування згідно ч.2 ст.625 ЦКУ; ВАТ " Васт- Транс"; 53 035,00 
6; штраф;Bentonville LTD; 31 287,24 
7; штраф; Міський бюджет; 15 771,30 
8; штраф ;General Freight Cargo Limited; 12 868,73 
9; штраф; Запорізька митниця;11 049,50 
10; пеня; ВАТ " Фірма " Інвест"; 7 642,53 
11; пеня та відшкодування згідно ч.2 ст.625 ЦКУ; ВАТ " Спецтранс"; 4 853,32 
12; пеня; ТОВ " Південь Схід Моноліт"; 2 805,32 
13; пеня; Міський бюджет; 2 269,77 
14; відшкодування згідно ч.2 ст.625 ЦКУ; ВАТ " Лакофарбний завод " Аврора"; 1 932,00 
15; пеня та відшкодування згідно ч.2 ст.625 ЦКУ; ВАТ " Южхімресурси"; 1 301,51 
16; штраф; ФССТВП; 653,10 
17; штраф; ЧП" Енотек"; 143,00 
18; пеня; ФССТВП; 9,77 
19; пеня; ДП УТЛЦ; 8,88 
 
 
 
 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
У звi тному роцi Товариством залучались додатковi кошти для поточних виробничих 
потреб. 
Структура капi талу Товариства на 31.12.13 становить: 10.4% - власний капi тал, 
89.6% - зобов' язання.  
На кi нець 2013 р показники лi квi дностi становлять: показник термi нової лi квi дностi 
35%, показ- ник поточної лi квi дностi 47%. 
Зменшення долi власного капi талу на кi нець 2013 р вi дносно рi вня на 31.12.12 
обумовлено розподi ленням прибутку за 2012 рi к на виплату дивi дендi в, зменшенням 
вi дстрочених податкових забов' язань на амортизацi ю резерву переоцi нки основних 
засобi в, коригуванням резерву переоцi нки пенсi йних забов' язань на кi нець 2013 р, 
вилученням капi талу ( викуп акцi й ПАТ " ЗТР"). 
 
 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
На кi нець 2013 р. Товариством укладено, але ще не виконано договорi в на поставку 
продукцi ї на суму       еквi валентну 983 688 тис. грн. Очi куваний валовий прибуток 
вi д виконання таких контрактi в складає   230 072 тис. грн. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Плани щодо розширення виробництва, реконструкцi ї, полi пшення фi нансового стану на 
2014 рi к вi дсутнi. 
Опис i стотних факторi в, якi можуть вплинути на дi яльнi сть емi тента в майбутньому 
розкрито в попереднi х розi длах звi ту. 
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Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Протягом звi тного перi оду дослi дження та розробоки Товариством не здi йснювались. 
 
 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 
відсутності судових справ про це зазначається 
 
1. Дата вi дкриття провадження у справi: 20.11.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі МГУ Міндоходів. Змi ст та розмi р позовних вимог: про 
визнання протиправним і скасування податкового повідомлення- рішення від 
07.10.2013 р.  №0000682500. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1. 
Запорi зький окружний адмi нi стративний суд; 2. Дніпропетровський апеляційний 
адміністративний суд. Поточний стан розгляду: Запорізьким окружним 
адміністративним судом направлено апеляційну скаргу СДПІ з матеріалами справи до 
Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду для вирішення питання про 
прийняття апеляційної скарги. 
 
2. Дата відкриття провадження у справі: 04.02.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання 
протиправними та скасування податкових повідомлень- рішень від 16.10.2012 г. № 
0000880025, № 0000850025, № 0000870025 на суму 506 638,75 грн. Найменування суду, 
в якому розглядається справа: Запорізький окружний адміністративний суд, 
Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд. Справу розглянуто. Рi шенням 
Запорізького окружного адмi нi стративного суду позов задоволено повністю. 
Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд  вказане рішення залишив без 
змін. 
 
3. Дата відкриття провадження у справі: 28.02.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання протиправним 
та скасування податкового повідомлення- рішення від 19.12.2012 р. № 0001110025 на 
суму 1,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький 
окружний адміністративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд. 
Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького окружного адмi нi стративного суду позов 
задоволено повністю. Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд  вказане 
рішення залишив без змін. 
 
4. Дата відкриття провадження у справі: 15.03.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання протиправним 
та скасування податкового повідомлення- рішення від 10.01.2013 р. № 0000160025 на 
суму 1020,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький 
окружний адміністративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд. 
Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького окружного адмi нi стративного суду позов 
задоволено повністю. Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд  вказане 
рішення залишив без змін. 
 
5. Дата відкриття провадження у справі: 31.05.2013 р. Сторони: СДПI з 
обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( позивач) до ПАТ " ЗТР" 
( вi дповi дач). Зміст та розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру 
про донарахування та стягнення податку на прибуток у сумі 1485788,00 грн. 
Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький окружний 
адміністративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд, Вищий 
адмi нi стративний суд України. Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького окружного 
адмi нi стративного суду у  задоволенні позову відмовлено повністю. 
Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд  вказане рішення залишив без 
змін. За касаційною скаргою позивача справа знаходиться у Вищому адмi нi стративному 
суді України, до розгляду не призначена. 
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6. Дата відкриття провадження у справі: 12.08.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання протиправним 
та скасування податкового повідомлення- рішення від 16.04.2013 р. № 0000172500 на 
суму 510,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький 
окружний адміністративний суд. Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького окружного 
адмi нi стративного суду позов задоволено повністю.  
 
7. Дата відкриття провадження у справі: 22.07.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання 
протиправними та скасування податкових повідомлень- рішень від 21.05.2013 р. № 
0000232500, № 0000252500 на суму 614066,50 грн. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: Запорізький окружний адміністративний суд, Дніпропетровський 
апеляційний адмi нi стративний суд. Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького 
окружного адмi нi стративного суду позов задоволено повністю. Дніпропетровський 
апеляційний адмi нi стративний суд  вказане рішення залишив без змін. 
 
8. Дата відкриття провадження у справі: 20.11.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання протиправним 
та скасування податкового повідомлення- рішення від 07.10.2013 р. № 0000682500 на 
суму 1020,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький 
окружний адміністративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмi нi стративний суд. 
Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького окружного адмi нi стративного суду позов 
задоволено повністю. За апеляційною скаргою відповідача справу призначено до 
розгляду у Дніпропетровському апеляційному адмi нi стративному суді на 06.11.2014 р.  
 
9. Дата відкриття провадження у справі: 13.12.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до СДПI з обслуговування ВП у м. Запорi жжi МГУ Міндоходів ( вi дповi дач). Зміст та 
розмір позовних вимог: позовна заява майнового характеру про визнання 
протиправними та скасування податкових повідомлень- рішень від 23.08.2013 р. № 
0000402520 та № 0000412520 на суму 376041,00 грн. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: Запорізький окружний адміністративний суд, Дніпропетровський 
апеляційний адмi нi стративний суд. Справу розглянуто. Рi шенням Запорізького 
окружного адмi нi стративного суду позов задоволено повністю. За апеляційною скаргою 
відповідача справу призначено до розгляду у Дніпропетровському апеляційному 
адмi нi стративному суді на 28.10.2014 р.  
 
10. Дата відкриття провадження у справі: 24.07.2013 р. Сторони: ТОВ " Южхімресурси" 
( позивач) до ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява 
про стягнення 26 305,90 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: 
Господарський суд Запорізької області. Справу розглянуто, позов задоволено. 
 
11. Дата відкриття провадження у справі: 15.07.2013 р. Сторони: ТОВ " Південь- Схід 
Моноліт" ( позивач) до ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Зміст та розмір позовних вимог: 
Позовна заява про стягнення 342 993,80 грн.  Найменування суду, в якому 
розглядається справа: Господарський суд Запорізької області, Донецький апеляційний 
господарський суд, Вищий господарський суд України. Справу розглянуто, позов 
задоволено. 
 
12. Дата відкриття провадження у справі: 18.12.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до ТОВ " Комель. ЮА" ( вi дповi дач). Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява про 
розірвання договору. Найменування суду, в якому розглядається справа: 
Господарський суд м. Києва. Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. У 
задоволенні позовних вимог відмовлено.  
 
13. Дата вi дкриття провадження у справi: 23.12.2013 р. Сторони: ТОВ " ВИЗ- Сталь", 
РФ, Екатеринбург ( позивач), ПАТ " ЗТР" ( відповідач). Змi ст та розмi р позовних 
вимог: Позовна заява про стягнення заборгованості за поставлений товар в сумі 
931457,93 доларів США. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1. 
Арбітражний суд м. Москви. Поточний стан розгляду: судовий розгляд справи. 
 
14. Дата відкриття провадження у справi: 21.10.2013 р. Сторони: ПППФ " Континент" 
( позивач), ПАТ " ЗТР" ( відповідач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна заява 
про стягнення заборгованості за договором в сумі 559843,02 грн. Найменування суду, 
в якому розглядається справа: Господарський суд Запорi зької областi. Поточний стан 
розгляду: за результатами розгляду господарським судом Запорозької області 
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прийнято ухвалу про припинення провадження по справі у зв' язку з укладанням 
сторонами мирової угоди. 
 
15. Дата вi дкриття провадження у справi: 05.03.2013 р. Сторони: ТОВ " ТД " ЭЛВО-
Украина" ( позивач), ПАТ " ЗТР" ( відповідач). Змi ст та розмi р позовних вимог: 
Позовна заява про стягнення заборгованості за договором в сумі 1347403,01 грн. 
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд Запорi зької 
областi. Поточний стан розгляду: 1. Господарський суд Запорізької областi. 2. 
Донецький апеляцi йний господарський суд. 3. За результатами розгляду касаційної 
скарги Вищим господарським судом України прийнята постанова, якою позовні вимоги 
задоволено повністю. 
 
16. Дата вi дкриття провадження у справi: 26.06.2013 р. Сторони: ТОВ " ВАСТ- Транс" 
( позивач), ПАТ " ЗТР" ( відповідач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна заява 
про стягнення заборгованості за договором в сумі 198705,10 грн. Найменування суду, 
в якому розглядається справа: Господарський суд Київської областi. Поточний стан 
розгляду: 1. Господарський суд Київської областi. 2. Киівський апеляцi йний 
господарський суд. 3. За результатами розгляду касаційної скарги Вищим 
господарським судом України прийнята постанова, якою рішення судів попередніх 
інстанцій залишені без змін ( часткове задоволення позову). 
 
16. Дата вi дкриття провадження у справi: 01.10.2013 р. Сторони: КП " Водоканал" 
( позивач), ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна заява 
про стягнення підвищенної плати за понаднормовий скид стічних вод в сумі 760371,62 
грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд 
Запорi зької областi. Поточний стан розгляду: за результатами розгляду 
господарським судом Запорi зької областi прийнято рішення, яким у задоволенні 
позовних вимогах відмовлено. 
 
 17. Дата вi дкриття провадження у справi:04.02.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач) 
до Запорi зького обласного вi ддi лення Фонду соцi ального страхування з тимчасової 
втрати працездатностi в особi Виконавчої дирекцi ї ( вi дповi дач). Змi ст та розмi р 
позовних вимог: адмi нi стративний позов про визнання протиправним та скасування 
Рi шення вi д 26.11.2013 р. №433. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1. 
Запорi зький окружний адмi нi стративний суд; Поточний стан розгляду: постановою 
Запорi зького окружного адмi нi стративного суду задоволено адмi нi стративний позов. 
Відповідачем подано апеляційну скаргу.  
 
18. Дата вi дкриття провадження у справi 26.07.2013 р. Сторони: Яремич Р. В. 
( позивач), ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Змi ст та розмi р позовних вимог: позовна заява 
про відшкодування 100000,00 грн. моральної шкоди. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Хортицький районний суд м. Запорi жжя; 2. Апеляцi йний суд 
Запорi зької областi; Поточний стан розгляду: ухвалою Апеляційного суду Запорізької 
області відхилено апеляційну скаргу позивача, рішення суду першої інстанції про 
відмову в позові  залишено без змін.  
 
19. Дата вi дкриття провадження у справi 03.06.2013 р. Сторони: Сапліна Л. І 
( позивач), ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Змi ст та розмi р позовних вимог: позовна заява 
про відшкодування 50000,00 грн. моральної шкоди. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Ленi нський районний суд м. Запорi жжя; Поточний стан 
розгляду: ухвалою Ленi нського районного суду м. Запорi жжя позов залишено без 
розгляду.  
 
20. Дата відкриття провадження у справi 13.08.2013 р. Сторони: Сапліна Л. І 
( позивач), ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Змi ст та розмi р позовних вимог: позовна заява 
про відшкодування 100000,00 грн. моральної шкоди. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Ленi нський районний суд м. Запорi жжя; Поточний стан 
розгляду: Рішенням Ленi нського районного суду м. Запорi жжя позов задоволено 
частково, ПАТ " ЗТР" подано апеляційну скаргу.  
 
21. Дата відкриття провадження у справi 13.11.2013 р. Сторони: ТОВ " Лакофарбовий 
завод " Аврора" ( позивач), ПАТ " ЗТР" ( вi дповi дач). Змi ст та розмi р позовних вимог: 
позовна заява про стягнення 76757,21 грн. заборгованості. Найменування суду, в 
якому розглядається справа: 1. Господарський суд Запорізької області; Поточний 
стан розгляду: Рішенням Господарського суду Запорізької області позов задоволено 
частково.  
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22. Дата порушення провадження у справi: 14.10.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" 
( відповідач), ТОВ " ТД Ирбис" ( позивач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна 
заява про стягнення боргу за договором  поставки  та відповідальності за 
прострочення оплати на загальну суму 26094,01 грн. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Господарський суд Запорi зької областi. Поточний стан 
розгляду: у зв' язку із погашенням суми основного боргу позивач відмовився від 
решти позовних вимог ( відповідальності за прострочення оплати). Провадження у 
справі припинено.  
 
23. Дата порушення провадження у справі: 21.10.2013. Сторони: ПАТ " ЗТР" ( позивач), 
ГУ Міндоходів у Запорізькій області ( відповідач). Зміст та розмір позовних вимог: 
адміністративний позов про визнання протиправними та скасування податкових 
повідомлень про нарахування податкових зобов' язань на загальну суму 259368,90 грн. 
Найменування суду, в якому розглядається справа: 1. Запорізький окружний 
адміністративний суд. 2. Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. 
Поточний стан розгляду: постановою суду першої інстанції в задоволенні позову 
відмовлено. На постанову подано апеляційну скаргу. Відкрито апеляційне 
провадження. Справу призначено до розгляду.   
 
24. Дата порушення провадження у справi: 05.08.2013. Сторони: ПАТ " ЗТР" 
( відповідач), ТОВ фірма " Інвест" ( позивач). Змi ст та розмi р позовних вимог: 
Позовна заява про стягнення пені та 3 % річних за прострочення оплати за договором 
поставки на загальну суму 9750,34 грн. Найменування суду, в якому розглядається 
справа: 1. Господарський суд Запорi зької областi. Поточний стан розгляду: рішенням 
суду 1 інстанції позов задоволено частково - в сумі 5528,04 грн.   
 
25. Дата вi дкриття провадження у справi: 23.09.2013. Сторони: ПАТ " ЗТР" 
( відповідач), Ряполов Д. А. ( позивач). Зміст та розмір позовних вимог: про 
відновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, 
неправомірно утриманої суми 280,09 грн. та відшкодування моральної шкоди в розмірі 
20000,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1. Ленінський 
районний суд м. Запоріжжя. Поточний стан розгляду: розглядається судом 1 інстанції.   
 
26. Дата порушення провадження у справі: 23.10.2013. Сторони: ПАТ " ЗТР" 
( відповідач), ТОВ " Спецтранс" ( позивач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна 
заява про стягнення боргу за договором  поставки  та відповідальності за 
прострочення оплати на загальну суму 77053,32 грн. Позовні вимоги зменшено до 
4853,32 грн. ( в зв' язку з погашенням основного боргу). Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Господарський суд Запорi зької областi. Поточний стан 
розгляду: рішенням від 13.11.2013 позов задоволено. Рішення набуло законної сили.  
 
27. Дата порушення провадження у справi: 23.10.2013. Сторони: ПАТ " ЗТР" 
( відповідач), ПрАТ " Юнікон" ( позивач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна 
заява про стягнення боргу за договором  поставки  та відповідальності за 
прострочення оплати на загальну суму 65269,24 грн. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Господарський суд Запорi зької областi. Поточний стан 
розгляду: рішенням від 30.01.2014 позов задоволено частково - стягнуто суму 
59680,27 грн. Рішення набуло законної сили.  
 
 
28. Дата порушення провадження у справi: 24.12.2013 р. Сторони: ПАТ " ЗТР" 
( відповідач), ПП " Домсервіс-1" ( позивач). Змi ст та розмi р позовних вимог: Позовна 
заява про стягнення боргу за договором  поставки  та відповідальності за 
прострочення оплати на загальну суму 337582,95 грн. Найменування суду, в якому 
розглядається справа: 1. Господарський суд Запорi зької областi. Поточний стан 
розгляду: рішенням від 15.01.2014 позов задоволено. Рішення набуло законної сили.  
 
 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
I нша i стотна i нформацi я вi дсутня. Аналi з господарювання Товариства за останнi три 
роки не проводився. 
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   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 
817211.00

0 
793474.00

0 
0.000 0.000 

817211.00
0 

793474.00
0 

- будівлі та споруди 
297914.00

0 
298715.00

0 
0.000 0.000 

297914.00
0 

298715.00
0 

- машини та обладнання 
475177.00

0 
452690.00

0 
0.000 0.000 

475177.00
0 

452690.00
0 

- транспортні засоби 5745.000 5048.000 0.000 0.000 5745.000 5048.000 

- інші 38375.000 37021.000 0.000 0.000 38375.000 37021.000 

2. Невиробничого 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 
817211.00

0 
793474.00

0 
0.000 0.000 

817211.00
0 

793474.00
0 

 
Пояснення :  Найменування основних засобi в;" Власнi основнi засоби( тис. грн)"; на 
початок перi оду; на кi нець перi оду;" Орендованi основнi засоби( тис. грн)"; на початок 
перi оду; на кi нець перi оду;" Основнi засоби, всього( тис. грн)"; на початок перi оду; на 
кi нець перi оду   
  
1. Виробничого призначення:;817 211;793 474;-;-;817 211;793 474 
* будi влi та споруди ;297 914;298 715;;;297 914;298 715 
* машини та обладнання;475 177;452 690;;;475 177;452 690 
* транспортнi засоби;5 745;5 048;;;5 745;5 048 
*i ншi;38 375;37 021;;;38 375;37 021 
2. Невиробничого призначення:;-;-;-;-;-;- 
* будi влi та споруди ;;;;;;  
* машини та обладнання;;;;;;  
* транспортнi засоби ;;;;;;  
*i ншi;;;;;; 
Усього:;817 211;793 474;-;-;817 211;793 474 
 
Ступi нь зносу основних засобi в за 2013 р.        
   
Залишкова вартi сть на початок 2013 р., тис. грн.; Ступi нь зносу, %; Залишкова 
вартi сть на кi нець 2013 р., тис. грн.; Ступi нь зносу, %   
1. Виробничого призначення:;817 211;6,2;793 474;12,2   
* будi влi та споруди;297 914;3,2;298 715;6,3   
* машини та обладнання;475 177;7,2;452 690;14,1   
* транспортнi засоби;5 745;13,3;5 048;26,5   
*i ншi;38 375;14,1;37 021;27,0   
2. Невиробничого призначення:;-;;-;    
* будi влi та споруди;;;;    
* машини та обладнання;;;;    
* транспортнi засоби;;;;    
*i ншi;;;;    
Усього:;817 211;6,2;793 474;12,2  
 
Ступi нь використання основних засобi в складає  94,74 %.     
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Коефi цi єнт оновлення ( вi дношення вартостi основних засобi в ведених у експлуатацi ю 
у 2013 роцi до вартостi дi ючих основних засобi в) складає 4,33 %.  
Первi сна вартi сть основних засобi в на початок перi оду 871 032 тис. грн. 
Нарахован знос основних засобi в на початок перi оду 53 821 тис. грн.  
Первi сна вартi сть основних засобi в на кi нець перi оду 903 387 тис. грн. 
Нарахован знос основних засобi в на кi нець перi оду 109 913  тис. грн.  
Основнi засоби ( будi влi та споруди) залишковою вартi стю  214 844  тис. грн. 
знаходяться у заставi. 
Основнi засоби ( будi влi та споруди) залишковою вартi стю  3 013 тис. грн. на 
консервацi ї. 
Основнi засоби ( будi влi та споруди) залишковою вартi стю  0  тис. грн. знаходяться 
пi д арештом. 
Суттєвi змi ни вартостi основних засобi в обумовленi введенням в експлуатацi ю нових 
основних засобi в, проведенням реконструкцi й, модернi зацi й згi дно i нвестицi йного 
бюджету. 
Строк та умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного 
основного засобу групи. 
 
Протягом звi тного перi оду не виникали екологi чнi питання, що можуть позначитися на 
використаннi активi в пi дприємства. Вi дсутнi плани капi тального будi вництва, 
розширення або удосконалення основних засобi в, тому i нформацi я про характер та 
причини таких планi в, суми видаткi в, у тому числi вже зроблених, опис методу 
фi нансування, прогнознi дати початку та закi нчення дi яльностi та очi куване 
зростання виробничих потужностей пi сля її завершення не розкривається. 
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 368922 989059 

Статутний капітал (тис.грн.) 22103 22103 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 22103 22103 

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

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(368922.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 
капiталу(22103.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 
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3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 2285672.79 Х Х 
ПАТ "ПIБ" 16.08.2007 455601.00 10.400 09.07.2014 
ZTR-Enesta Handelsgessellschaft m.b.h. 24.06.2003 56117.40 6.300 24.06.2014 
ПАТ "ПIБ" 20.06.2013 663419.00 10.400 24.06.2014 
ПАТ "ПУМБ" 19.03.2012 120604.88 10.150 07.03.2016 
ПАТ "ING Банк Україна" 24.09.2008 242452.00 7.990 19.09.2014 
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 20.11.2013 102905.08 7.990 19.09.2014 
ПАТ "ТАСком банк" 15.03.2012 60481.78 10.350 14.06.2014 
ПАТ "Сбербанк Росiї" 21.09.2012 497231.65 11.000 20.09.2015 
ПАТ "Укрексiмбанк" 13.12.2013 86860.00 9.260 12.09.2014 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 2249.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 906472.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 3194393.79 Х Х 
Опис  
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XIV. 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 

01.04.2013 01.04.2013 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                          
04.03.2013 05.03.2013 Спростування                                                                                                                                                                                                                

20.02.2013 21.02.2013 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                          
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 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 2 1 

2 2012 1 0 

3 2013 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше   

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства    

  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

    

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X   
Інше Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв 

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

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради                          5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави                           0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       4 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        1 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       5 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 37 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                        У складi Наглядової ради комiтетiв не створено 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                       
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 

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

X   

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

  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 

  X 

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

  X 

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

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

 
Загальні 
збори 

акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Ні Ні Так 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 

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

Так Ні Ні Ні 

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

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган     X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        Положення про порядок нарахування та виплати дивiдендiв. 

Положення про порядок надання iнформацiї акцiонерам. 
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Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

ринок цінних 
паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 
інтернет 
торінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Так Так Так Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                                X 

Частіше ніж раз на рік                                  X   
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 
Інше (запишіть)                                          

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

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 
Інше (запишіть)                                        Протягом звiтного перiоду рiшення про змiну аудитора не приймалось 

 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                            X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства        X 

Стороння компанія або сторонній консультант               X 

Перевірки не проводились                                  X 
Інше (запишіть)                                          
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З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) 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 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                          

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                          X   

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 
Інше (запишіть)                                          

 
Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 
 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                     

Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий:   
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  
укажіть, яким чином її оприлюднено:   
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.  
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" за ЄДРПОУ 00213428 
Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310136900 
Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, 
ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ 

за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників  4744   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Днiпропетровське шосе, 3, 
т.(061)270-32-48 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 5994 6556 
-- 

первісна вартість 1001 13100 14509 -- 
накопичена амортизація 1002 7106 7953 -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2986 17165 -- 
Основні засоби 1010 817211 793474 -- 
первісна вартість 1011 871032 903387 -- 
знос 1012 53821 109913 -- 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 4314 336399 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 927851 927843 -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17553 39932 -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 1775909 2121369 -- 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 499437 362073 
-- 

Виробничі запаси 1101 138257 51804 -- 
Незавершене виробництво 1102 191667 141832 -- 
Готова продукція 1103 168847 167652 -- 
Товари 1104 666 785 -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 1274410 476602 
-- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 28161 8208 
-- 

з бюджетом 1135 225220 457343 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 151002 412268 -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3109 3037 -- 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 98701 79981 -- 
Готівка 1166 6 9 -- 
Рахунки в банках 1167 98695 79972 -- 
Витрати майбутніх періодів 1170 34508 41869 -- 
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Інші оборотні активи 1190 19543 12833 -- 
Усього за розділом II 1195 2183089 1441946 -- 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 3958998 3563315 -- 
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Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець 

звітного періоду 
На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 22103 22103 
-- 

Капітал у дооцінках 1405 333616 297656 -- 
Додатковий капітал 1410 89339 243 -- 
Резервний капітал 1415 7592 7592 -- 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 536409 41330 -- 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- 2 -- 
Усього за розділом I 1495 989059 368922 -- 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 51896 45919 
-- 

Пенсійні зобов'язання 1505 20390 24496 -- 
Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 28938 34550 -- 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 22727 23276 -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 101224 104965 -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 1409414 1853884 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 831364 431788 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 451360 424098 -- 
розрахунками з бюджетом 1620 10671 2249 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 4284 3793 -- 
розрахунками з оплати праці 1630 9151 8186 -- 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 145163 105340 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 7184 259794 
-- 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 124 296 -- 
Усього за розділом IІІ 1695 2868715 3089428 -- 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 3958998 3563315 -- 
 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Клейнер Iгор Саулович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Нiколаєнко Людмила Iванiвна 
               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство 
"Запоріжтрансформатор" 

за ЄДРПОУ 00213428 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2000 2717510 3947828 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (1785380) (2365859) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 932130 1581969 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 16386 56590 
Адміністративні витрати  2130 (69874) (64754) 
Витрати на збут 2150 (142845) (145949) 
Інші операційні витрати  2180 (59171) (19084) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 676626 1408772 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 3863 4820 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 8 -- 
Фінансові витрати  2250 (275344) (212314) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (2871) (1222) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 402282 1200056 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -73102 -252988 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 329180 947068 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 2806 6688 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2806 6688 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 533 1374 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2273 5314 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 331453 952382 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 1315217 1957710 
Витрати на оплату праці 2505 229337 227479 
Відрахування на соціальні заходи 2510 85018 84397 
Амортизація 2515 59669 55092 
Інші операційні витрати 2520 341163 307089 
Разом 2550 2030404 2631767 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 2210250000 2210250000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 2210250000 2210250000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.14893340 0.42848910 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.14893340 0.42848910 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Клейнер Iгор Саулович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Нiколаєнко Людмила Iванiвна 
               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор" за ЄДРПОУ 00213428 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
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) 

3000 2572320 2126473 

Повернення податків і зборів 3005 205041 211898 
у тому числі податку на додану вартість 3006 205041 211898 
Цільового фінансування 3010 4552 4401 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1004375 1357099 
Надходження від повернення авансів 3020 61 932 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 3863 4820 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 593 70 
Надходження від операційної оренди 3040 2214 3981 
Інші надходження 3095 303617 494764 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (1271710) (1028206) 

Праці 3105 (190816) (186560) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (94702) (92477) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (394344) (250021) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (341023) (208398) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (53321) (41610) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (579390) (1397892) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (28065) (3752) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (5406) (3290) 
Інші витрачання 3190 (320596) (505983) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1211607 736257 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 14 -- 

необоротних активів 3205 -- 50 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (332085) (1) 

необоротних активів 3260 (47671) (62277) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -379742 -62228 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 3264860 3477078 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 5649 57696 

Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (2) (--) 

Погашення позик 3350 3229065 3080945 
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Сплату дивідендів 3355 (692787) (1162960) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (220716) (174010) 
Інші платежі 3390 (5653) (7869) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -877714 -891010 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -45849 -216981 
Залишок коштів на початок року 3405 98701 307331 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 27129 8351 
Залишок коштів на кінець року 3415 79981 98701 
 
  
 
 

Генеральний директор ________________ Клейнер Iгор Саулович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Нiколаєнко Людмила Iванiвна 
               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Публічне акціонерне товариство 
"Запоріжтрансформатор" 

за ЄДРПОУ 00213428 

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 22103 328303 89338 7592 548691 -- -- 996027 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- 5313 1 -- 2062 -- -- 7376 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -14344 -- -- -14344 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 22103 333616 89339 7592 536409 -- -- 989059 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 329180 -- -- 329180 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -945987 -- -- -945987 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -2 -2 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 

4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -35960 -89096 -- 121728 -- -- -3328 
Разом змін у капіталі 4295 -- -35960 -89096 -- -495079 -- -2 -620137 
Залишок на кінець року 4300 22103 297656 243 7592 41330 -- -2 368922 
 
  
 
 
Генеральний директор ________________ Клейнер Iгор Саулович 
               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ________________ Нiколаєнко Людмила Iванiвна 
               (підпис)     
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Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

 
Примітки до фінансової звітності 
Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор»  за 2013 рік. 
 

1. Баланс   (форма 1) 
 
Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних та міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку та звітності, які набули чинності на 31.12.2013 р. 
Облікова політика підприємства покликана забезпечити відповідність фінансової інформації наступним якісним 
характеристикам: доцільність, зрозумілість, надійність, порівнянність. 
Фінансова звітність підприємства складається за принципом нарахування (за винятком звіту про рух грошових 
коштів) і безперервності діяльності. Згідно з принципом нарахування результати операцій і інших подій 
визнаються підприємством у міру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштів і 
еквівалентів) і відбиваються в облікових записах і у фінансовій звітності в тому періоді, до якого вони відносяться.  
Фінансова звітність відображає фінансові результати операцій і інших подій, групуючи їх по основних категоріях 
(елементам) відповідно до економічних характеристик. У звіті про фінансовий стан елементами, безпосередньо 
пов'язаними з оцінкою фінансового стану, є активи, зобов'язання і капітал. У звіті про сукупний доход елементами, 
безпосередньо пов'язаними з виміром результатів діяльності, є доходи і витрати. 
Підприємство використовує оцінки і робить припущення, які мають вплив на визначення у фінансовій звітності 
суми активів і зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та 
зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності. Оцінки і припущення піддаються постійному критичному 
аналізу і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва підприємства і інших чинниках, у тому числі на 
очікуваннях відносно майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.  
Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності  
є 1 січня 2012 року. 
Згідно рекомендацій МСБО 1 «Подання фінансових звітів» наведена порівняльна інформація до Балансу: 
 

1. Баланс ( Звіт про фінансовий стан) ( Форма1) 
 

Актив 
Код 
рядка 

На 
01.01.2012 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2013 

1 2   3 4 
I. Необоротні активи         
Нематеріальні активи 1000 4 442 5994 6 556 

первiсна вартiсть 1001 11 090 13 100 14 509 
накопичена амортизація 1002 (6 648) (7 106) (7 953) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 5 708 2 986 17 165 
Основні засоби 1010 794 825 817 211 793 474 

первiсна вартiсть 1011 794 825 871 032 903 387 
знос  1012  (53 821) (109 913) 

Інвестиційна нерухомість 1015     
Довгостроковi бiологiчнi активи 1020    
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:      

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030 4 311  4 313 336 399 

інші фінансові інвестиції 1035 927 852 927 852 927 843 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 53 946 17 553 39 932 
Відстрочені податкові активи 1045    
Iншi необоротнi активи 1090    
Усього за роздiлом I 1095 1 791 084 1 775 909 2 121 369 
II. Оборотні активи      
Запаси  1100 536 343 499 438 362 073 

Виробничi запаси  1101 210 884 138 257 51 804 

Незавершене виробництво  1102 215 265 191 668 141 832 

Готова  продукцiя  1103 109 605 168 847 167 652 
Товари 1104 589 666 785 
Векселі одержані 1120    

Дебіторська заборгованість за продукцію,товари, роботи, 
послуги  

1125 722 607 1 274 410 476 602 



 79 

Дебіторська заборгованість за розрахунками      
за виданими авансами 1130 40 188 28 161 8 208 
з бюджетом 1135 248 836 244 450 457 343 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 52 848 3 065            3 037 
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти: 1165 307 331 98 701 79 981 
Готівка 1166 8 6 8 

Рахунки в банках 
1167 307 323 

 
98 695 

79 972 

Витрати майбутніх періодів   1170 21 060 34 508 41 869 
Інші оборотні активи 1190 10 313 12 833 
Усього за роздiлом II 1195 1 929 223 2 183 046 1 441 946 

III. Необоротнi активи для продажу, та групи вибуття 
1200    

Баланс  1300 3 720 307 3 958 955 3 563 315 

Пасив 
Код 
рядка 

На 
01.01.2012 

На 
31.12.2012 

На 
31.12.2013 

1 2   4 
I. Власний капітал      
Зареєстрований капітал 1400 22 103 22 103 22 103 
Капітал у дооцінках 1405 448 170 417 641 297 656 
Додатковий капітал 1410   243 
Резервний капітал 1415 7 592 7 592 7 592 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 469 560 548 691 41 330 

Неоплачений капітал 1425    

Вилучений капітал  
1430   

(2) 
 

Усього за роздiлом I 1495 947 425 996 027 368 922 

ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення      

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 60 515 50 153 45 919 
Пенсійні зобов'язання 1505 27 252 29 509 24 496 
Довгострокові кредити банкiв  1510 159 796   
Інші довгостроковi зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520 26 834 28 938 34 550 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 20 560 22 717 23 276 
Цільове фінансування 1525  (44)  
Усього за роздiлом IІ 1595 274 397 108 556 104 965 
III. Поточні зобов'язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банкiв 1600 829 062 1 409 414 1 853 884 

Поточна заборгованість за:                                                     

  довгостроковими зобов'язаннями 1610 854 140 831 364 431 788  

   товари, роботи, послуги 
1615 203 946 445 908 424 098 

  розрахунками з бюджетом 1620 2 092 1 780 2 249 

  у тому числі з податку на прибуток 1621    
  за розрахунками зі страхування 1625 3 746 4 284 3 793 
  розрахунками з оплати праці 1630 7 930 9 151 8 186 
  за одержаними авансами 1635 332 860 145 163 105 340 
  з учасниками  1640 264 544 7 184 259 794 
Поточні забезпечення 1660    
 Доходи майбутніх періодів 1665    
Інші поточні зобов'язання 1690 165 124 296 
Усього за роздiлом III 1695 2 498 485 2 854 372 3 089 428 
IV. Зобов`язання, пов`язаннi з необоротними 
активами та групами вибуття утримуваними для 
продажу 

1700    

Баланс  1900 3 720 307 3 958 955 3 563 315 
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При упорядкуванні звітності з відображенням всіх змін в облікових політиках згідно  міжнародних стандартів 
фінансової звітності та бухгалтерського обліку проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на 
початок року (на 01.01.2013р.) та інших статей наступним чином:  
 
                                                                                                                                                      Тис. грн. 
Стаття № 

строки 
балансу  

Залишок на 
початок року  

Коригування Скоригований 
залишок на 
початок року 

Пояснення 

Активи      

Незавершене 
виробництво 

1102 191 668         (1)    191 667 Зменшено згідно МСБО 
№8 «Облікова політика, 
зміни в бухгалтерських 
оцінках та помилки» 

 
Капітал у дооцінках 
 
 

 
 
1405 

 
 
328 302 

 
 
     + 5314 
 

 
 
333 616 
 
 

Збільшено згідно 
поправок до МСФЗ №19, 
які змінили порядок 
обліку винагород 
працівникам на 
31.12.2012р.згідно чого 
капітал у дооцінках 
збільшено на суму 5314 
тис. грн. – проведено 
нарахування резерву 
переоцінки  актуарної 
оцінки зобов’язань 

Нерозподілений 
прибуток  

1420 548 691 (12 282) 536 409 Зменшено на суму 14 344 
тис. грн.згідно МСБО №8 
«Облікова політика, 
зміни в бухгалтерських 
оцінках та помилки» 
Збільшено  на суму 2062 
тис. грн. згідно поправок 
до МСФЗ №19, які 
змінили порядок обліку 
винагород працівникам. 

 
Відстрочені 
податкові 
зобов’язання 

 
 
1500 

 
  
 50 153 

 
 
 1 743 

 
 
51 896 

Збільшено  
 згідно поправок до 
МСФЗ №19 на суму 1 743 
тис. грн. 

Пенсійні 
зобов’язання 
 

 
1505 

 
29 509 

 
  (9 119) 

 
 20 390 

Зменшено згідно 
поправок до МСФЗ №19 
на суму 6 688 тис. грн. та 
згідно МСБО №8 
«Облікова політика, 
зміни в бухгалтерських 
оцінках та помилки» на 
суму 2 431 тис. грн. 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

 
 
1615 

 
445 908 

 
+ 5 452 

 
451 360 

Збільшено згідно МСБО 
№8 «Облікова політика, 
зміни в бухгалтерських 
оцінках та помилки» 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом 

 
1620 

 
1780 

 
+ 8 891 

 
10 671 

Збільшено згідно МСБО 
№8 «Облікова політика, 
зміни в бухгалтерських 
оцінках та помилки» 

 
Основні засоби та нематеріальні активи.    
                                                                                                                                                                                                                       
У  балансі підприємства нематеріальні активи відображені по первісній  вартості і складаються з прав на 
програмне забезпечення, ліцензій та дозволів на торгівлю. Амортизація нараховується прямолінійним методом.  
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В балансовій вартості нематеріальних активів відбулися такі зміни: 
 
                                                                                                                                     Тис. грн. 
Первісна вартість на 01.01.2013  року                                                                                        13 100 
Накопичена амортизація на 01.01.2013  року .                                                                            7 106 
Надійшло за рік авторських прав та суміжних з ними прав                                                      1 583 
Вибуло ( списано ) за рік  нематеріальних активів                                                                        174 
Первісна  вартість  на 31.12.2013 року                                                                                       14 509 
Накопичена амортизація на 31.12.2013 року                                                                               7 953 
                                                                           
 
В балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни: 
 
 Будинки, споруди 

та передавальні 
пристрої, тис.грн. 

Машини та 
обладнання, 
тис.грн 

                                                                  
Інші, тис.грн.    

Всього, тис.грн. 

Первісна вартість  
на 01.01.2013 року 

307 765 511 951 51 316 871 032 

Накопичена амортизація  
на 01.01.2013 року 

9 851 36 774 7 196 53 821 

Балансова вартість 
 на 01.01.2013  року 

297 914 475 177 44 120 817 211 

Надійшло за 2013 рік  11 553 20 566 6 982 39 101 
Вибуття за 2013 рік  
(за балансовою вартістю) 

(52) (3 650) (488) (4 190) 

Амортизаційні відрахування (10 700 (39 403) (8 545) (58 648) 

Балансова вартість  
на 31.12.2013 року 

298 715 452 690 42 069 793 474 

Первісна вартість  
на 31.12.2013 року 

318 669 527 120 57 598 903 387 

Накопичена амортизація  
 на  31.12 2013 року 

(19 954) (74 430) (15 529) (109 913) 

 
                                                                                                                                           тис. грн. 
Незавершене будівництво на 01.01.2013  року                                                                      2 986 
Надійшло за 2013 рік                                                                                                                 54 829 
Вибуло    за 2013  рік                                                                                                                 40 650 
Незавершене будівництво на 31.12.2013 року                                                                        17 165 
у  т.ч.: 
- капітальне будівництво                                                                                                             1 632 
- придбання (виготовлення) основних засобів                                                                        15 531 
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                       2 
                                
Фінансові інвестиції, які увійшли до складу статті балансу : «Інші фінансові інвестиції» станом на 31.12.2013 р. 
складають на загальну суму 927 843 тис. грн. та відображаються в бухгалтерському обліку   по собівартості.   
 Довгострокові фінансові  інвестиції, які обліковуються за  методом  участі в капіталі  інших підприємств станом 
на 31.12.2013 р. складають на загальну суму 336 399 тис. грн. та відображаються по собівартості. 
 
Запаси. 
 
Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась  методом ФІФО. Балансова вартість 
запасів на 31.12 2013р. складає  362 073 тис. грн.,  у тому числі : 
                                                                                                                     
♦ Незавершене виробництво                                                                                                 141 832 
♦ Готова продукція                                                                                                                 167 652 
♦ Сировина та інші матеріали                                                                                                 49 129 
♦ Сировина для переробки                                                                                                        2 675 
♦  Інші                                                                                                                                             785 
 
Балансова вартість запасів, переданих у переробку складає 2675 тис. грн. Вартість матеріалів, які знаходяться на 
відповідальному зберіганні складає  133,6  тис.грн. 
 
Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість. 
 
Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість,  яка буде погашена у строк, що  перевищує  
дванадцять місяців із дати балансу,  у тому числі: 
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                                                                                                                                                     тис. грн.. 
                                                                                                                31.12.2012 р.           31.12.2013 р. 
                                                                                         
♦ заборгованість за розрахунками з іноземними замовниками               11 821                 6 156 
♦ заборгованість за розрахунками  з  українськими замовниками            5 598               33 645 
♦ інша заборгованість                                                                                        151                    131 
♦ мінус резерв сумнівних боргів                                                                      (17)                

                           Усього                                                                               17 553              39 932 
 

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати 
балансу складає 945 190 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, послуги :  476 602 тис.грн. 
 
 Склад поточної дебіторської заборгованості тис. грн.:       
                                                                                                      31.12.2012 р.                     31.12.2013 р. 
♦ Дебіторська заборгованість з основної діяльності за  
      розрахунками з іноземними замовниками                             1 158 801                         409 527 
♦ Дебіторська заборгованість з основної діяльності за                   
      розрахункам з українськими замовниками                               115 652                           67 134 
♦ мінус  резерв сумнівних боргів                                                      (43)                               (59)       
♦ Фінансова дебіторська заборгованість: 
    -  за виданими авансами                                                                28 161                              8 208 
   -  за  розрахунками  з бюджетом                                                 244 450                           457 343 
  -   інша поточна дебіторська заборгованість, 
       зменшена на резерв сумнівних боргів                                        3 065                              3 037 
      Всього поточної дебіторської заборгованості                  1 550 086                           945 190 
 
 
Аналіз кредитної якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської 
заборгованості наведено наступними показниками: 
                                                                                                                                                     тис. грн.. 
                                                                                                              31.12.2012             31.12.2013 

1. Заборгованість, термін погашення якої, не настав 
за  розрахунками з клієнтами: 

- Російської Федерації                                                     960 762                      225 003 
- України                                                                          145 421                       582 916 
- Інших  країн                                                                  431 235                       190 094 

Всьго                                                                           1 537 418                      998 013 
2. Заборгованість, термін погашення якої, за розрахунками  

з клієнтами настав: 
-  до         30 днів                                                                        26 249                          25 497 
-  від        30 до 90 днів                                                                 3 022                           1 757 
-  від        90 до 180 днів                                                                  593                           1 006 
-  від      180 до 360 днів                                                                  337                           1 943 
-  більш  360 днів                                                                              20                               234 

                Всього                                                                                 30 221                         30 437 
 На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся прострочена дебіторська заборгованість не є 
знеціненою заборгованістю та вважається повністю відшкодовуваною. 
 
Кредиторська заборгованість. 
 
У складі довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2013 року відображені: 
                                                                                                                                          тис. грн. 

-  відстрочені податкові зобов’язання                                                                           45 919 
-  пенсійні  зобов’язання                                                                                                 24 496 
-  забезпечення витрат персоналу                                                                                  23 276 
-  забезпечення по гарантованим зобов’язанням                                                          11 274 

Загальна сума довгострокових зобов’язань:                                                                         104 965 
 
Склад поточної кредиторської заборгованості:       
                                                                                                                                        тис. грн. 
-   заборгованість за короткострокові кредити банків                                                       1 853 884 
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями                                       431 788 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги                                              424 098 
-    одержані аванси від замовників                                                                                        105 340 
-     інші  зобов’язання                                                                                                              274 318 
 Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2013 р. складає:  3 089 428 
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 Операції з пов’язаними сторонами. 
  
Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться під спільним контролем з нею, 
або має значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. 
 ПАТ “ Запоріжтрансформатор” має відносини з підприємствами, які належать до пов’язаних сторін: 

- ТОВ  “Гандбольний клуб”; 
- ZTR –ENESTA; 
- ПАТ “ Завод малогабаритних трансформаторів»; 
- ПАТ “Запорізький кабельний завод”; 
- ПАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів»; 
- ТОВ «ЗТР-Союз-Сервіс». 

 
Протягом  2013 року здійснювалися операції з пов’язаними сторонами. Загальна вартість придбаної протягом року 
сировини , послуг, орендних зобов’язань, реалізованої готової продукції та непогашених залишків по розрахункам 
на 31.12.2013 року склала:                                                                                               
                                                                                                                                       тис. грн. 
 Реалізація готової продукції                                                                                                     324 071,3 
Доходи  від сдачі в оренду основних засобів                                                                              2 358,2 
Придбано сировини та матеріалів                                                                                                 (5 876) 
Придбано послуг                                                                                                                      (119 459,6) 
Дебіторська заборгованість за готову продукцію                                                                      166 196 
Отримані аванси                                                                                                                             125 637 
Кредиторська заборгованість  за послуги                                                                                  (6 002,7) 
Кредиторська заборгованість по розрахункам за придбанні матеріали,                                   (818,4) 
Отримано позик                                                                                                                            78 753,3 
Погашено позик                                                                                                                          (76 231,5) 
Залишок непогашеної заборгованості по позикам                                                                 (55 207,6) 
Нараховано процентів по отриманим позикам                                                                         (2 920,7) 
Заборгованість по процентам, нарахованим на отримані позики                                              (909,7) 
 Придбано акцій                                                                                                                        (332 084,8) 

                                                                          
Відстрочені  податкові активи. 
                                                                                                                                                    тис. грн. 
Витрати з податку на прибуток складаються:                            2012 р.                                    2013 р. 
    

           Податок на прибуток - поточний                                               255 331                                 79 601               
           Витрати по відстроченому податку ( кредит)                                  -                                          
           Зменшення відстрочених податкових зобов’язань                      2 343                                    6 499          
           Витрати з податку на прибуток за 2013  рік                         252 988                                  73 102    

Зменьшення  податкових зобов’язань за 2013 рік пов’язано з реалізацією відстрочених податкових зобо’язань по 
дооцінці основних засобів.     

       
           Інформація за сегментами. 
           
        Для підготовки інформації за  сегментам підприємство встановило пріоритетним - господарський сегмент по 

виробництву трансформаторів, а допоміжний географічний  сегмент – збутовий. 
          Дохід по виробництву трансформаторів за 2013 рік становить понад 90 % загального розміру доходу від реалізації 

продукції ( товарів, робіт, послуг). 
          Інформація за операційними сегментами наведена у  наступній таблиці:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                         тис. грн. 

 
                   показники           2012 рік           2013 рік 
 За видами продукції:   

1.  Дохід від реалізації:         3 947 828         2 717 510 

    1.1 Виробництво трансформаторів          3 809 734         2 591 020 
    1.2 інші            138 094            126 490 
 За географічними збутовими сегментами:   

2.  Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
зовнішнім покупцям: 

  

 Росія          2 241 771         1 428 050 
 Україна             957 492            636 350 
 Казахстан             360 517            212 053 
 Індія             106 999            138 635 
 Ангола               50 242              96 931 
 інші             230 807            205 491 
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           Власний  капітал. 
 
        Зареєстрований та сплачений капітал складає на 31 грудня 2013 року 2 210 250 000 штук простих акцій на загальну 

суму 22 102 500 грн. Чистий прибуток на одну просту акцію  складає у сумі 0,1489 грн. 
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Розкриття інформації 

до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 

в тисячах гривень 
I.  Розділ «Фінансові результати» 

 
Згідно вимогам  П(С)БО № 15 “Дохід” , на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших 
активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:  

• покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);  
• підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими 

активами);  
• сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  
• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а 

витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.   

Аналіз доходів по категоріям:                                                                                     2013  рік      

 
Трансформатори та реактори                                                                                     2 078 619  
Товари                                                                                                                              512 913 
Запасні частини та інша продукція                                                                                78 237                   
Роботи та послуги                                                                                                            47 741                   
__________________________________________________________________________________ 
Всього доходів від реалізації                                                                                      2 717 510             
 
 
У статті «Собівартість реалізованої продукції»  - витрати  сформовані згідно  вимог П(С)БО № 16 “Витрати” і 
містять фактичні прямі  виробничі витрати та загальновиробничі  витрати. 
 
Згідно МСБО 1 в звіті  доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям  
 
У статті « Інші операційні доходи»  :                                                                        2013 рік 

                                                                                                                                     
від реалізації іноземної валюти, чиста сума                                                               7 312           
від реалізації інших оборотних активів, чиста сума                                                  4 766  
від списання кредиторської заборгованості, чиста сума                                           2 560           
від реалізації операційної оренди активів, чиста сума                                              1 601           
від відшкодування раніше списаних активів                                                                 147           
______________________________________________________________________________ 
Всього:                                                                                                                           16 386          
 
 У статті «Адміністративні витрати» -  відображено загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і 
обслуговуванням підприємства (витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати на їх 
службові відрядження, на утримання основних засобів, охорону,  юридичні, аудиторські та інші). 
 
Стаття «Витрати на збут»  склалася з витрат, пов’язаних з реалізацією продукції ( витрати пов’язані з пошуком 
ринку збуту продукції, транспортні витрати на доставку продукції, утримання підрозділів, що займаються збутом 
продукції, рекламу,  тощо ). 
 
Стаття « Інші операційні витрати» відображає втрати які склалися :                    2013 рік       

  
збиток від операційних курсових різниць, чиста сума                                              ( 29 771)   
збиток від утримання соціальної сфери, чиста сума                                                  ( 20 680) 
збиток від інших  операційної діяльності, чиста сума                                                 ( 8 534)   
збиток від отриманих штрафів, пені , чиста сума                                                           ( 186)                                     
  _________________________________________________________________________________ 
Всього:                                                                                                                          ( 59 171) 
 
Стаття «Інші фінансові доходи» містить доходи: 
                                                                                                                                          2013 рік                       
 

• відсотки від банку  по залишкам   на рахунках                                                  3 863                     
_______________________________________________________________________________ 

Всього:                                                                                                                                3 863                                     
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У статті «Фінансові витрати»  відображено:  відсотки за кредит,  витрати  пов’язані  з                                                                  
страхуванням майна в заставі, процентні витрати по зобов’язанню за пенсійне забезпечення, чистий збиток від 
неопераційних курсових різниць по фінансовим операціям  
 
Стаття «Інші витрати» відображає чисту суму від списання необоротних активів                                              
 
Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог П(С)БО №17 “Податок на прибуток”. 
 

II.  Розділ «Сукупний дохід» 
 

У даному розділі відображено зміни сукупного доходу підприємства як за рахунок фінансового результату, так і за 
рахунок іншого сукупного доходу.  
Стаття «Інший сукупний дохід після оподаткування» за аналогічний період попереднього року   скоригована на 
суму 5 314 тис. грн. згідно внесених поправок до МСФЗ 19, які змінили порядок обліку винагород працівникам, а 
також  згідно МСБО № 8 п. 19(а) або (б)  на суму раніше невизнаних актуарних прибутків(збитків)  за рахунок 
зменшення пенсійних зобов’язань на суму 6 688 тис. грн.. та збільшення відстрочених податкових зобов’язань на 
суму 1 374 тис.грн. 
                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

 
Розкриття 

інформації  про  рух  грошових  коштів. 
 
      Звіт  про  рух  грошових  коштів  складений  згідно  П(С)БО № 4 та  передбачає  визначення  грошових  коштів  
прямим  методом.  
      Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських  рахунках до 
запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим терміном розміщення не більше трьох 
місяців. 
 
      Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності»  
-    У статті « Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками» відображені    
      суми відсотків на залишки на поточних та  рахунках депозитних у сумі 3 863 тис.грн. та суми відсотків,   
 
- У  статті  “Інші надходження”  відображено  надходження грошових коштів в результаті реалізації іноземної 

валюти в т. ч. : 
                                                                         2013 рік                                            2012 рік                                              
      від реалізації російських рублів     -      210 406 тис.грн                                  297 150 тис.грн.                               

від реалізації долларів США          -        74 197 тис.грн                                  182 637 тис.грн.                                
від реалізації ЕВРО                         -           129  тис.грн                                     2 232 тис.грн.                                  
  
Страхове відшкодування збитків  по страхових полісам за пошкодження трансформатора під час його 
транспортування в Індії надійшло в сумі  16 144 тис.грн.,  відшкодування за пошкоджені автомобілі с сумі  61 
тис.грн. Інші надходження від соціальної сфери склали 2 680 тис.грн 
  

 
- У статті « Інші витрачання» відображені собівартість реалізованної іноземної валюти в т.ч.: 
                                                                                   2013 рік                                            2012 рік 
      російських рублів                          -             205 023 тис.грн.                                 293 460 тис.грн.                               

долларів США                                -              73 076  тис.грн                                 179 604 тис.грн.                              
ЕВРО                                              -                  126 тис.грн                                     2 172 тис.грн.      
 
Витрати грошових коштів на відрядження  працівників підприємства склали 22 485 тис.грн.,  різниця між 
фактичним курсом покупки валюти та курсом НБУ в суммі 10 190 тис.грн., витрати на утримання 
представництв (м.Москва, Казахстан, Індія) склали 4 578 тис.грн., витрати від операційної оренди склали 975 
тис.грн., інші витрати соціального характеру в суммі 4 413 тис.грн                        

 
Розділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності»  

 
- Стаття „Сплачені дивіденди” відображає виплату дивідендів грошовими засобами згідно Протоколів № 14 – 29  

Загальних зборів акціонерів у сумі 692 787 тис. грн. 
 
- Стаття  “Отримані  позики” складається  з  отриманих  кредитів  банку  та  інших  довгострокових  зобов’язань  

у  сумі 3 264 860 тис.грн. 
                                                                                   2013 рік                                            2012 рік 

        в долларах США                                3 197 030 тис.грн                                     3 397 850 тис.грн. 
        в ЕВРО                                                   67 830 тис.грн                                          79 228 тис.грн.                                 
        в гривнях                                                                  
 
- Стаття  “Погашення  позик” складається  з  виплати коштів для погашення боргових зобов’язань у  сумі  3 229 

065 тис.грн.:                                                                              
                                                                                  2013 рік                                            2012 рік 

        в долларах США                                  3 161 170 тис.грн                                  3 038 561 тис.грн 
        в ЕВРО                                                     67 895 тис.грн                                       42 384 тис.грн.                              
        в гривнях                                                                                                                  .                                    
- та  сплачених відсотків за користування кредитами у сумі 220 716 тис. грн. 
 
- Залишок коштів на кінець року включає в себе: 

 грошові кошти в касі                                                                       8  тис.грн. 
       залишок коштів на поточних рахунках у сумі                       56 640 тис.грн. 
       залишок коштів на інших рахунках  у сумі                                  611 тис.грн. 
       грошові кошти в дорозі                                                            22 722 тис.грн. 
    
Станом на 31 грудня 2013 року 79 981 тисяч гривень ( на 31 грудня 2012 року 98 701 тисяч гривень) із загальної 
суми грошових коштів на банківських рахунках були деноміновані в іноземну валюту: 27% в долларах США, 24% 
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в Евро, 13% % в російських рублях ( на 31 грудня 2012 року : 21% в російських рублях, 9% в Евро, 7 % в долларах 
США). 
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Розкриття інформації  
в примітках  до  звіту  “Про  зміни  у  власному   капіталі”. 

 
в тисячах гривень 

Звіт  “Про  зміни  у  власному  капіталі”  складений  згідно з  П(С)БО  № 5.   
 В  примітках  до  нього  розкривається  інформація  про  призначення  і  використання  кожного  елементу  
власного  капіталу. 
Станом на 31 грудня 2013 та 2012 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, що 
знаходяться в обігу простих акцій становить 2 210 250 000 акцій з номінальною вартістю 0,01 гривня за акцію. Всі 
випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос при голосуванні.  
Власний  капітал  підприємства  на  кінець  звітного  періоду  складає  368 922  тис.грн., у тому  числі: 

• Статутний  капітал – 22 103 тис. грн. 
• Капітал у дооцінках – 297 656 тис.грн, який складається з: 

 
- резерву переоцінки основних засобів –  294 615 тис. грн, який зменшився на амортизацію резерву та  
відстрочених податкових зобов’язань в сумі 33 688 тис. грн.; 
- та суми невизнаних актуарних прибутків, що становить 3 041 тис. грн. 
 

• Додатковий капітал – 243 тис.грн -  зменшився  на суму перенесеної гіперінфляції статутного 
капіталу МСБО 29 на нерозподілений прибуток у розмірі 89 095 тис.грн. 

• Резервний капітал – 7 592 тис.грн. 
• Нерозподілений прибуток   - 41 330 тис.грн., на кінець звітного періоду збільшився на: 

  
 - 329 180 тис.грн. чистий прибуток за 2013 року; 
  -89 095 тис.грн. перенесеної гіперінфляції статутного капіталу МСБО 29 із додаткового капіталу на 
нерозподілений прибуток; 
 - 32 633 тис.грн. амортизації резерву дооцінки основних фондів та  відстрочених податкових зобов’язань.  
 
Та зменшився на суму виділених коштів на виплату дивідендів , що становить (945 987) тис. грн. (згідно рішення 
зборів акціонерного товариства від 22 лютого 2013 року на одну акцію затверджено 0,428 гривень дивідендів). 
Залишок нерозподіленого  прибутку, який на кінець 2012 року становив 548 691 тисяч гривень,  на початок 2013 
року збільшився за рахунок: 
-   зміни облікової політики згідно згідно внесених поправок до МСФЗ 19, які змінили порядок обліку винагород 
працівникам, а також  згідно МСБО № 8 п. 19(а) або (б)  на суму раніше невизнаних актуарних прибутків(збитків) 
у розмірі 2 062 тис. грн.,  
 - та згідно  МСБО № 8 на суму виправлених помилок,  допущених в попередніх періодах  у розмірі 
 (14 344) тис. грн.. 
 
 У відповідності з українським законодавством ПАТ «Запоріжтрансформатор» розприділяє прибуток у вигляді 
дивідендів або направляє його  в резерв на підставі фінансової звітності , підготовленої згідно з П(С)БО. 
Українське законодавство визначає нерозприділений прибуток як основу розподілу, при цьому дивіденди 
визнаються зобов’язаннями та вираховуються із капіталу в тому періоді, в якому вони були оголошені та 
затверджені. 
 
Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій ПАТ „Запоріжтрансформатор” 
№ 
п/п 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження Кількість 
акцій 

Від 
загальної 
кількості 
акцій 

Вид 
акцій 

1 КАРАТАНО 
ЛІМІТЕД/ 

KARATANO 
LIMITED 

 Кіпр,Лімассол,4156,Като 
Полемідіа, Ламбру 

Константара Стріт , 49 

 
552 336 232 

  
24,99 % 

Іменні 
прості 

2 ЗАДАНО ЛІМІТЕД / 
ZADANO LIMITED 

 Кіпр, Нікосіа ,1060, Піндару 
Стріт, 27 Альфа Бізнес 

Центр,2-й поверх 

 
552 344 000 

 
24,99 % 

Іменні 
прості 

3 АЗІДАНО ЛІМІТЕД /  
AZIDANO LIMITED 

 Кіпр, Лімассол, 3036, Спіру 
Араузу Стріт,25 Беренгаріа, 

2-й поверх 

 
552 341 000 

 
24,99 % 

Іменні 
прості 

4 АРТАМАРЄ 
ЛІМІТЕД /  

ARTAMARE 
LIMITED 

 Кіпр, Лімассол, 3025, 
Нафпліоу Стріт 15,2-й поверх  

 
522 696 494 

 
23,65 % 

Іменні 
прості 

 
 



 90 

 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
" АЛЬЯНСАУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 34829687 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

3936 
19.01.2007 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та 
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів 

д/н 
д/н 
д/н 
д/н 
д/н 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
Аудиторський висновок ( звi т незалежного аудитора) 
щодо фi нансової звi тностi 
Публi чного Акцi онерного Товариства 
" Запорi жтрансформатор" 
 
Акцi онерам та керi вництву  
Публi чне Акцi онерне Товариство " Запорi жтрансформатор" 
 
Основнi вi домостi про емi тента: 
1. Повна назва Публi чне акцi онерне товариство " Запорi жтрансформатор" 
2. Код ЄДРПОУ 00213428 
3. Мi сцезнаходження Україна, 69600, м. Запорi жжя, вул. Днi пропетровське шосе, 3 
4. Дата первинної державної реєстрацi ї 30.09.1994 р. 
 
Опис аудиторської перевi рки: 
 
Вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в контролю якостi, аудиту, огляду, i ншого 
надання впевненостi та супутнi х послуг ( надалi - МСА), Рi шення ДКЦПФР № 1360 вi д 
29.09.2011 р. ми провели аудит фi нансової звi тностi Публi чного акцi онерного 
товариства " Запорi жтрансформатор" ( надалi - ПАТ " ЗТР"), що додається, яка 
складається з Балансу ( Звi ту про фi нансовий стан) форма № 1 станом на 31.12.2013 
р.; Звi ту про фi нансовi результати ( Звi ту про сукупний дохi д) форма № 2 за 2013 
рi к, Звi ту про рух грошових коштi в ( форма № 3) за 2013 рi к, Звi ту про власний 
капi тал ( форма № 4) за 2013 рi к та Примi ток до рi чної фi нансової звi тностi за 2013 
рi к. 
Концептуальною основою для пi дготовки фi нансової звi тностi ПАТ " ЗТР" є Мi жнароднi 
стандарти фi нансової звi тностi ( надалi - МСФЗ). 
Функцi ональною валютою ПАТ " ЗТР" є нацi ональна валюта України - гривня. Фi нансова 
звi тнi сть складена у тисячах українських гривень. Звi тний перi од ПАТ " ЗТР" 
спi впадає з календарним роком. 
 
Обрана ПАТ " ЗТР" облi кова полi тика, яка обумовлена в наказi " Про органi зацi ю 
бухгалтерського облi ку та облi кову полi тику пi дприємства" вi д 01.01.2004 р. № 4 а 
( з урахуванням змi н), була протягом року незмi ною. Внесення змi н до наказу " Про 
облi кову полi тику пi дприємства" було обумовлено змi нами до Закону України " Про 
бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi". Згi дно з п. 17 наказу " Про 
облi кову полi тику пi дприємства" фi нансова звi тнi сть складається на пi дставi 
застосування Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi. 
 
Фi нансова звi тнi сть ПАТ " ЗТР" складена з припущенням подальшого безперервного 
функцi онування.  
 
Вi дповi дальнi сть управлi нського персоналу за пi дготовку та достовi рне подання 
фi нансових звi тi в: 
Управлi нський персонал ПАТ " ЗТР" несе вi дповi дальнi сть за складання i достовi рне 
подання цi єї фi нансової звi тностi вi дповi дно до МСФЗ та за такий внутрi шнi й 
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контроль, який управлi нський персонал визначає потрi бним для того, щоб забезпечити 
складання фi нансової звi тностi, що не мi стить суттєвих викривлень унаслi док 
шахрайства або помилки. 
 
Вi дповi дальнi сть аудитора: 
Нашою вi дповi дальнi стю є висловлення думки щодо цi єї фi нансової звi тностi на 
основi  результатi в проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вi дповi дно до МСА. 
Цi стандарти вимагають вi д нас дотримання вi дповi дних етичних вимог, а також 
планування й виконання  аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фi нансова 
звi тнi сть не мi стить  суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання  аудиторських 
доказi в щодо сум i розкриттi в у фi нансовi й звi тностi. Вибi р процедур залежить вi д 
судження  аудитора, включаючи оцi нку  ризикi в  суттєвих викривлень фi нансової 
звi тностi внаслi док шахрайства або помилки. Виконуючи оцi нку цих ризикi в, аудитор 
розглядає заходи внутрi шнього контролю, що стосуються  складання та достовi рного 
подання  ПАТ " ЗТР" фi нансової звi тностi, з метою  розробки аудиторських процедур, 
якi вi дповi дають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi  
внутрi шнього контролю ПАТ " ЗТР". Аудит включає також  оцi нку вi дповi дностi  
використаних  облi кових полi тик,  прийнятнi сть облi кових оцi нок, виконаних  
управлi нським персоналом, та оцi нку загального подання фi нансової звi тностi. 
Розмi р суттєвостi з ПАТ " ЗТР" не обумовлювався, тому визначався по вi дношенню до 
виявлених пi д час аудиту вi дхилень згi дно професi йної думки аудитора.  
У зв' язку з тим, що згi дно з умовами договору не було передбачено проведення 
заглибленого аналi зу якостi ведення податкового облi ку, аудитор не несе 
вi дповi дальностi за аудит податкового облi ку. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення 
модифi кованої аудиторської  думки. 
 
Пi дстава для висловлення умовно- позитивної думки": 
Оскi льки договi р про здi йснення аудиторської перевi рки був укладений пi сля дати 
Балансу, ми не приймали участь в i нвентаризацi ї матерi альних активi в ПАТ " ЗТР". 
Вi дповi дно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в будь- яких коригуваннях  
основних засобi в та запасi в  ПАТ " ЗТР". 
Примi тки до фi нансової звi тностi не мi стять розкриття i нформацi ї, що передбачена у 
МСФЗ (IFRS) 7 " Фi нансовi i нструменти: розкриття i нформацi ї". 
 
Умовно- позитивна думка: 
На нашу думку, за винятком впливу питань,  про якi йдеться у параграфi " Пi дстава 
для висловлення умовно- позитивної думки", фi нансова звi тнi сть вi дображає 
достовi рно, в усi х суттєвих аспектах  фi нансовий стан ПАТ " ЗТР" станом на 
31.12.2013 року, та його фi нансовi результати i рух грошових коштi в за 2013 рi к, 
вi дповi дно до МСФЗ.  
 
Чистi активи 
Чистi активи ПАТ " ЗТР" станом на 31.12.2013 р. складають 368 922 тис. грн., тобто  
на 346 819  тис. грн. бi льше, нi ж величина статутного капi талу, що вi дповi дає 
вимогам п. 3 ст. 155 Цивi льного кодексу України вi д 16.01.2003 р. №435-IV.  
На кi нець 2013 р. чистi активи ПАТ " ЗТР" у порi вняннi з даними на початок 2013 р. 
зменшилися на 620 137 тис. грн. за рахунок зменшення прибутку ( рядок 1420 
Балансу), отриманого за наслi дками фi нансово- господарської дi яльностi за 2013 рi к, 
зменшення додаткового капi талу ( рядок 1410) i збi льшення капi талу у дооцi нках 
( рядок 1405). 
 
Особлива i нформацi я про емi тента 
Протягом 2013 року ПАТ " ЗТР" не приймались рi шення щодо: 
- розмi щення цi нних паперi в на суму, що перевищує 25% статутного капi талу; 
- про викуп власних акцi й; 
- про припинення дi яльностi ПАТ " ЗТР"; 
- зменшення статутного капi талу 
 
01.04.2013 року Наглядовою радою ПАТ " ЗТР" було прийнято рi шення про утворення 
представництва ПАТ " ЗТР" у Республi цi I ндi я. 
Повне найменування представництва: Представництво Публi чного акцi онерного 
товариства " Запорi жтрансформатор" в Республi цi I ндi я. 
 
Протягом 2013 року не вi дбувалося змi н у складi виконавчого органу, Наглядової 
ради, Ревi зi йної комi сi ї та посадових осi б ПАТ " ЗТР". 
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На пi дставi запитi в, направлених управлi нському персоналу, ПАТ " ЗТР" повi домило, 
що у 2013 р.: 
- не порушувалися справи про банкрутство ПАТ " ЗТР" та вi дповi дно не виносилися 
ухвали про його лi квi дацi ю або санацi ю; 
- операцi ї лi стi нгу ( делi стi нгу) цi нних паперi в ПАТ " ЗТР" на фондовому ринку не 
вi дбувалися; 
- змi ни власникi в акцi й, яким належить 10 i бi льше вi дсоткi в акцi й, протягом 2013 
року не вi дбулося. 
 
Суттєвих невi дповi дностей мi ж фi нансовою звi тнi стю, що пi длягала аудиту, та i ншою 
i нформацi єю, що розкривається ПАТ " ЗТР" та подається  разом з фi нансовою 
звi тнi стю, на дату складання аудиторського висновку не виявлено. 
 
Пунктом 13 Статуту ПАТ " ЗТР" ( одинадцята редакцi я) визначений перелi к правочинi в, 
якi вважаються значними та рi шення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою 
або Загальними зборами. Протягом звi тного року вi дповi дно до i нформацi ї, що надана 
управлi нським персоналом ПАТ " ЗТР", не укладалися правочини, що Статутом вi днесенi 
до значних.  
 
ПАТ " ЗТР" не приймався власний кодекс ( принципи, правила) корпоративного 
управлi ння. Положення про конфлi кт i нтересi в, тобто суперечнi сть мi ж особистими 
i нтересами посадової особи або пов' язаних з нею осi б та обов' язком дi яти в 
i нтересах ПАТ " ЗТР" викладенi у Положеннi про Наглядову раду ПАТ " ЗТР" ( дев' ята 
редакцi я) та Положеннi про Ревi зi йну комi сi ю ПАТ " ЗТР" ( восьма редакцi я). 
Для проведення перевi рки фi нансово- господарської дi яльностi у ПАТ " ЗТР" створена 
ревi зi йна комi сi я у складi 3 осi б, яка у своїй дi яльностi керується Положенням про 
ревi зi йну комi сi ю.  
Наглядова рада ПАТ " ЗТР" не прийняла рi шення щодо запровадження в ПАТ " ЗТР" посади 
внутрi шнього аудитора ( створення служби внутрi шнього аудиту). 
Ризики суттєвого викривлення фi нансової звi тностi внаслi док шахрайства аудитором 
не були i дентифi кованi. 
 

 


