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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Клейнер I.С. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00213428 

4. Місцезнаходження: 69000, УКРАЇНА, Запорізька обл., Днiпровський р-н, Запорiжжя, 

Днiпровське шосе, 3 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0612703900, 0612703739 

6. Адреса електронної пошти: office@ztr.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, 26/04-21 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

http://ztr.com.ua/ua/financial_statement

s 27.04.2021 



ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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 емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1. Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо 

корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди 

або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, 

iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про 

змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних 

паперiв, звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, рiчну фiнансову 

звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до 



пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" 

№ 2826 вiд 03.12.2013.  2. Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, 

визначення або поновлення рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, 

рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався. 3. Данi щодо iнформацiї про засновникiв 

та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв), що є акцiонерами Товариства, 

станом на 31.12.2019 року у Товариства вiдсутнi. 4. Змiн в iнформацiї про змiну акцiонерiв, 

яким  належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним 

пороговому значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось.  5. Облiгацiї 

(будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi 

iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. 6. Iнформацiя про придбання 

власних акцiй емiтентом не наводиться у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду 

Товариство не здiйснювало придбання власних акцiй. 7. Iнформацiя про наявнiсть у власностi 

працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не наводиться у зв'язку з 

тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. 8. За результатами 

звiтнього та попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата 

дивiдендiв не здiйснювалася. 9. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента 

акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента не наводиться у 

зв'язку з тим, що у власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi акцiї у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу емiтента. 10. 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. 11. 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 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. 12. Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi 

акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня. 13. Iнформацiя про будь-якi договори та/або 

правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом 

не надається у зв'язку з тим, що у емiтента вiдсутня така iнформацiя. 14. Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗТР-Союз Сервiс" є нерезидентом, а тому у вiдомостях про 

участь емiтента в iнших юридичних особах в графi iдентифiкацiйний код юридичної особи 

зазначено "Идентификационный номер налогоплательщика". 15. "ZTR-ENESTA 

Handelsgesellschaft m.b.H." є нерезидентом, а тому у вiдомостях про участь емiтента в iнших 

юридичних особах в графi iдентифiкацiйний код юридичної особи зазначено реєстрацiйний 

код компанiї. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ЗТР" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 30.09.1994 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 22102500 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1994 

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

 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

 46.39 - Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 

 49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство  "ОТП Банк", МФО 300528 

2) IBAN 

 UA833005280000026007455073405 

3) поточний рахунок 

 UA833005280000026007455073405 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство  "ОТП Банк", МФО 300528 

5) IBAN 

 UA833005280000026007455073405 

6) поточний рахунок 

 UA833005280000026007455073405 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРIВ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 13604900 

4) Місцезнаходження 

 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 82,27%. 



 

1) Найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГIЧНИЙ IНСТИТУТ 

ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00216757 

4) Місцезнаходження 

 69069, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 11 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 15,93%. 

 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 05755625 

4) Місцезнаходження 

 69093, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ВУЛИЦЯ ГЛАДКОВА, будинок 2 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 36,41%. 

 

1) Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ЗАВОД НАДПОТУЖНИХ 

ТРАНСФОРМАТОРIВ" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 13604509 

4) Місцезнаходження 

 69124, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ВУЛИЦЯ ВИПРОБУВАЧIВ, будинок 2 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 97,08%. 

 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ ZTR" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 13632693 

4) Місцезнаходження 

 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ГСП-309, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 92,19%. 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЗТР-Союз Сервiс" 

2) Організаційно-правова форма 



 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 7707767124 

4) Місцезнаходження 

 Росiйська Федерацiя, 119180, м. Москва, вул. Велика Якиманка, буд. 17/2 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 100%. 

 

1) Найменування 

 "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H." 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 FN226456z 

4) Місцезнаходження 

 Republic of Austria, Strasserau 6, 4020 Linz 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi в розмiрi 50%. 

 

1) Найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАПОРIЖЕНЕРГОСЕРВIС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 39459991 

4) Місцезнаходження 

 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ВУЛИЦЯ ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 

будинок 3 

5) Опис  

 Емiтент володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 10%. 

 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69017, Запорізька обл., Вознесенiвський район р-н, мiсто Запорiжжя, ВУЛИЦЯ 

БУДИНКУ ВIДПОЧИНКУ, будинок 2 

3) Опис 

 САНАТОРIЙ-ПРОФIЛАКТОРIЙ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" створено з метою змiцнення здоров'я працiвникiв, 

профiлактики рiзних захворювань i формування в них навичок здорового способу життя. 

 

1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

2) Місцезнаходження 

 Російська Федерація, д/н, д/н р-н, мiсто МОСКВА, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЯКИМЕНКА, 

БУДИНОК 17/2, БУДIВЛЯ 1 



3) Опис 

 30.11.2018 року Наглядовою радою ПрАТ "ЗТР", у звязку з вiдсутнiстю необхiдностi 

iснування та з метою оптимiзацiї грошових витрат ПрАТ "ЗТР", прийнято рiшення про 

припинення дiяльностi Представництва Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiжтрансформатор" (мiсцезнаходження: 119180, Росiйська Федерацiя, м. Москва, вул. 

Велика Якиманка буд. 17/2, будiвля 1). Представництво було створено з метою сприяння 

здiйсненню Товариством статутних завдань по найбiльш повному задоволенню попиту покупцiв 

на продукцiю, що виробляється Товариством. 

 

1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" В РЕСПУБЛIЦI КАЗАХСТАН ТА СЕРЕДНIЙ АЗIЇ 

2) Місцезнаходження 

 Казахстан, д/н, АЛМАЛИНСЬКИЙ РАЙОН р-н, мiсто АЛМАТИ, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 

УГОЛ РАДОСТОВЦА, БУДИНОК 151/115, ОФIС 701 

3) Опис 

 26.08.2019 року Наглядовою радою ПрАТ "ЗТР", у звязку з вiдсутнiстю необхiдностi 

iснування та з метою оптимiзацiї грошових витрат ПрАТ "ЗТР", прийнято рiшення про 

припинення дiяльностi Представництва Приватного акцiонерного товариства 

"Запорожтрансформатор" в Республiцi Казахстан i Середнiй Азiї (Мiсце розташування 

Представництва: Республiка Казахстан, 050009, мiсто Алмати, Алмалiнський район, проспект 

Абая, угол Радостовця, будинок 151/115, офiс № 701). Представництво було створено з метою 

сприяння здiйсненню Товариством статутних завдань по найбiльш повному задоволенню 

попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством. 

 

 

 

1) Найменування 

 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" В РЕСПУБЛIЦI IНДIЯ 

2) Місцезнаходження 

 індія, д/н, д/н р-н, ХАРIЯНА, мiсто ГУРГАОН, СЕКТОР - 18, 5 ПОВЕРХ, СРЕI 

СIГНАЧЕ, ДIЛЯНКА 14 А, АНАТ РОУД, УДОГ ВIХАР 

3) Опис 

 14.12.2017 року Наглядовою радою ПрАТ "ЗТР", у звязку з вiдсутнiстю необхiдностi 

iснування та з метою оптимiзацiї грошових витрат ПрАТ "ЗТР", прийнято рiшення про 

припинення дiяльностi Представництва Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiжтрансформатор" в Республiцi Iндiя (мiсцезнаходження: 5 поверх, Среi Сiгначе, дiлянка 

14 А, Анат Роуд, Удог Вiхар, Сектор - 18, Гургаон, Харiяна, 122015, Республiка Iндiя [Level 5, 

Srei Signature Plot 14 A, Anath Road, Udyog Vihar, Sector - 18, Gurgaon, Haryana, 122015, India]). 

Представництво було створено з метою сприяння здiйсненню Товариством статутних завдань по 

найбiльш повному задоволенню попиту покупцiв на продукцiю, що виробляється Товариством, 

сприяння розвитку економiки i дружнiх стосункiв мiж Україною i Iндiєю, а також 

пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм власностi, що є як резидентами, так i 

нерезидентами. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 908/837/17 Господарський суд 

Запорiзької областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство "IНГ 

Банк Україна" 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Запорiжтрансформ

атор" 

д/н Про стягнення 5 980 000, 00 

доларiв США основного боргу 

за договором про надання 

фiнансових послуг № 08/037 вiд  

24.09.2008р., 1 204567, 95 

доларiв США  вiдсоткiв за 

користування кредитом 

Провадження у 

справi зупинено 

до вирiшення 

по сутi 

господарським 

судом м. Києва 

справи 

№910/8073/17 

та набрання 

рiшенням по 

цiй справi 

законної сили 

Опис: 

На кiнець звiтного перiоду справа розглядалась господарським судом Запорiзької областi. 

2 908/844/17 Господарський суд 

Запорiзької областi 

ING Bank N.V. Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Запорiжтрансформ

атор" 

д/н Про стягнення заборгованостi 

28421331,78 доларiв США.  

Провадження у 

справi зупинено 

до вирiшення 

по сутi 

господарським 

судом м. Києва 

справи 

№910/8073/17 

та набрання 

рiшенням по 

цiй справi 

законної сили 

Опис: 

На кiнець звiтного перiоду справа розглядалась господарським судом Запорiзької областi. 

3 908/919/17 Господарський суд 

Запорiзької областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Райффайзен Банк 

Аваль" 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Запорiжтрансформ

атор" 

д/н Про стягнення заборгованостi 

12 870 000, 00  доларiв США.  

 

Постановою 

Центрального 

апеляцiйного 

господарського 

суду вiд 

04.04.2019 

позовнi вимоги 

ПАТ 

"Райффайзен 

Банк 



Аваль"задоволе

но повнiстю. 

Опис: 

Постановою приватного виконавця вiд 08.07.2019 вiдкрито виконавче провадження. Виконавче провадження зупинено в зв'язку з вiдкриттям процедури банкрутства  

ПрАТ "ЗТР". 

4 908/1273/17 Господарський суд 

Запорiзької областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Райффайзен Банк 

Аваль" 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Запорiжтрансформ

атор" 

д/н Про стягнення 93 504 620,07 

грн. заборгованостi . 

Передано на 

розгляд 

господарським 

судом 

Запорiзької 

областi в межах 

справи № 

908/2828/19 про 

банкрутсво 

ПрАТ "ЗТР". 

Опис: 

На кiнець звiтного перiоду справа розглядалась господарським судом Запорiзької областi. 

5 908/1735/19 Господарський суд 

Запорiзької областi 

Публiчне 

акцiонерне 

товариство 

"Райффайзен Банк 

Аваль" 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Запорiжтрансформ

атор" 

д/н Про стягнення заборгованостi 

1667689,83  доларiв США.  

Передано на 

розгляд 

господарським 

судом 

Запорiзької 

областi в межах 

справи № 

908/2828/19 про 

банкрутсво 

ПрАТ "ЗТР". 

Опис: 

На кiнець звiтного перiоду справа розглядалась господарським судом Запорiзької областi. 

6 280/3832/19 Запорiзький 

окружний 

адмiнiстративний 

суд 

Приватне 

акцiонерне 

товариство 

"Запорiжтрансформ

атор" 

Офiс великих 

платникiв податкiв 

ДФС 

д/н Про визнання протиправними 

та скасування податкових  

повiдомлень-рiшень  № 

0002784713 вiд 31.07.2019 про 

збiльшення суми грошового 

зобов`язання з податку на 

додану вартiсть на суму 

18931,50 грн.;  № 0002744713 

вiд 31.07.2019 в частинi суми 

зменшення вiд`ємного значення 

об`єкта оподаткування 

податком на прибуток 

пiдприємств у розмiрi 

247371080,48 грн. 

Рiшенням 

Запорiзького 

окружного 

адмiнiстративно

го суду  вiд 

11.11.2019 

адмiнiстративни

й позов ПрАТ 

"ЗТР" 

задоволено 

повнiстю. 



Опис: 

Рiшення суду може бути оскаржено вiдповiдачем в апеляцiйному порядку до Третього апеляцiйного адмiнiстративного суду. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 74/28-10-47-13/0021

3428, 05.07.2019 

Запорiзьке 

управлiння Офiсу 

великих платникiв 

податкiв ДФС 

Штрафнi санкцiї за 

актом перевiрки 

ПрАТ "ЗТР" сплаченi 

штрафнi санкцiї за 

актом перевiрки у 

розмiрi 510,00 грн. 

Опис: 

д/н 

2 0002764713, 

31.07.2019 

Запорiзьке 

управлiння Офiсу 

великих платникiв 

податкiв ДФС 

Штрафнi санкцiї за 

несвоєчасне 

нарахування ЄСВ 

згiдно рiшення 

ПрАТ "ЗТР" сплаченi 

штрафнi санкцiї за 

актом перевiрки за 

несвоєчасне 

нарахування ЄСВ 

згiдно рiшення.    

Опис: 

Сума штрафних санкцiї  сплачених за несвоєчасне нарахування ЄСВ склала 81155,63 грн. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi управлiння ПрАТ "ЗТР" вiдбулись 

наступнi змiни.  

За функцiєю управлiння генерального директора: - введено посаду помiчника генерального 

директора з загальних питань. 

За функцiєю управлiння директора з закупiвель та логiстики: - вiддiлу з обробки та реалiзацiї 

вiдходiв i складське господарство об'єднано у вiддiл органiзацiї складського господарства та 

реалiзацiї вiдходiв. 

За функцiєю управлiння головного iнженера: - лiквiдовано як самостiйнi пiдроздiли виробничий 

вiддiл головного енергетика, виробничий вiддiл головного механiка, господарський цех, 

виробничий вiддiл головного архiтектора; лiквiдована посада головного архiтектора; створено 

ремонтно-господарський цех; посаду заступник головного iнженера з енергомеханiчного 

забезпечення виробництва перейменовано в заступника головного iнженера з енергомеханiчного 

забезпечення виробництва - начальника планово-технiчного вiддiлу; посаду заступник 

головного iнженера з транспортного забезпечення перейменовано в заступника головного 

iнженера з транспортного забезпечення - начальника вiддiлу транспортного забезпечення; 

пiдроздiл штаб цивiльної оборони перейменовано в штаб цивiльного захисту створено 

планово-технiчний вiддiл, вiддiл транспортного забезпечення. 

За функцiєю управлiння технiчного директора: - лiквiдовано вiддiл автоматизованих систем 

трансформаторного обладнання. 

За функцiєю управлiння директора з продажiв: - реорганiзовано, шляхом об'єднання, вiддiл 

продажiв в країни ближнього зарубiжжя, вiддiл продажiв в країни дальнього зарубiжжя i вiддiл 

планування та аналiзу в вiддiл продажiв. 

 

 

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 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1932. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6.  

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 

22. 

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду (осiб): 1854. 

Фонд оплати працi за 2019 рiк склав 268678,2 тис. грн. без нарахувань.  

Збiльшення фонду оплати працi за 2019 рiк в порiвняннi з 2018 роком склало 106,1 %, це 

пояснюється змiною прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб з 1921 грн.  до 2102  грн., а 

також додатковим переглядом заробiтної плати, передбаченої бюджетом фонду оплати працi по 

пiдприємству. При цьому середня заробiтна плати в порiвняннi з 2018 роком виросла на 126,9 % 

i склала за 2019 рiк  11524,7 грн., це пояснюється додатковим переглядом заробiтної плати. 

Кадрова програма спрямована на виконання замовлень пiдроздiлiв щодо забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства. Результати пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв у 2019р. зазначена нижче:   

Навчання професiї керiвникiв та фахiвцiв на пiдприємствi власними силами у 2019р.: 

№ 

з/п Назва курсу Кiлькiсть осiб 

1 Машинiст крана (кранiвник) 1 

2 Просочувальник електротехнiчних виробiв 1 

 Всього 2 

Курси цiльового призначення, органiзованi на пiдприємствi власними силами для керiвникiв та 

фахiвцiв в 2019р.: 

№ 

з/п Назва курсу Кiлькiсть осiб 

1 Вiзуальний i вимiрювальний контроль якостi фарбувальних робiт  9 

2 Вiзуальний контроль зварних швiв  15 

3 Проведення механiчних випробувань  4 

4 Управлiнськi тренiнги 4 

 Всього 32 

Тренiнги, органiзованi на пiдприємствi за договорами для керiвникiв та фахiвцiв в 2019р.: 

№ 

з/п Назва органiзацiї Назва курсу Кiлькiсть осiб 

1 ТОВ "Бюро Верiтас" корпоративне навчання внутрiшнiх аудиторiв Стандарт ISO 45001

 17 

2 Асоцiацiя бiзнес тренерiв (ФОП Лук'янченко С.О.) Управлiнськi тренiнги 70 

Всього 87 

Фахiвцi спрямованi на навчання та семiнари за договорами в 2019р.: 

№ 

з/п Назва органiзацiї Назва курсу Кiлькiсть осiб 

1 Запорiзька медична академiя пiслядипломної освiти Органiзацiя i управлiння 

охороною здоров'я   1 

  Терапiя  1 

2 ВСП "Iнститут пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв в галузi технiчного регулювання та 

споживчої полiтики" Одеської державної академiї технiчного регулювання та якостi

 Повiрка та калiбрування засобiв вимiрювальної технiки 1 

3 ДЗ "Державна екологiчна академiя пiслядипломної освiти та управлiння" Установки 

очищення газу. Вимоги законодавчих i нормативних документiв. Паспортизацiя. Контроль.

 1 

4 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "IНСТИТУТ  МЕДИЦИНИ ПРАЦI IМЕНI Ю.I. КУНДIЄВА 



НАЦIОНАЛЬНОЇ АКАДЕМIЇ МЕДИЧНИХ НАУК  УКРАЇНИ"   пiдвищення квалiфiкацiї 

щодо проведення дослiджень i оцiнки факторiв виробничого середовища i трудового процесу 

для атестацiї робочих мiсць. 2 

5 ДП "Мiжгалузевий учбово-атестацiйний центр Iнституту електрозварювання iм. Є.О. 

Патона нацiональної академiї наук України  Пiдготовка членiв комiсiй з атестацiї зварникiв 

вiдповiдальних за контроль якостi 1 

6 ТОВ "Технiчний комiтет "Спецмонтаж" Пiдготовка членiв комiсiй з атестацiї зварникiв 

вiдповiдальних за охорону працi 1 

7 ТОВ "ЄвроСтандарт" Навчання та атестацiя:  

  З ультразвукового методу неруйнiвного контролю  1 

  З магнiтопорошкового методу неруйнiвного контролю  1 

  З вiзуального методу неруйнiвного контролю  4 

 ТОВ "ЄвроСтандарт" Сертифiкацiя з  неруйнiвного контролю:  

  механiчнi випробування основного матерiалу та зварних з'єднань 2 

 

  З капiлярного методу неруйнiвного контролю 1 

  З вiзуального  методу неруйнiвного контролю лакофарбових робiт 1 

8 ФОП Бадалова О.Г. пiдготовка уповноважених осiб за перевезення небезпечних 

вантажiв 1 

9 ТОВ "НЦ Безпека працi" оператор заправних станцiй 2 

11 ТОВ "НТЦ Iнсталсервiс" Сучасний стан та перспективи метрологiчної дiяльностi 

пiдприємств та лабораторiй у свiтлi оновленого законодавства України. Забезпечення єдностi 

вимiрювань на пiдприємствах. Акредитацiя випробувальних та калiбрувальних лабораторiй в 

НААУ вiдповiдно до вимог нової редакцiї ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Дiяльнiсть вимiрювальних 

лабораторiй 1 

12 ТОВ "Євроакадемiя" Перепiдготовка за вимогами нової версiї стандарту ДСТУ ISO/IEC 

17025:2017 (для керiвникiв, менеджерiв з якостi, аудиторiв та фахiвцiв лабораторiй) 1 

  Внутрiшнiй аудит в лабораторiях згiдно з вимогами  ДСТУ ISO/IEC 17025:2017

 1 

13 Запорiзька торгово-промислова палата Ненасильницька комунiкацiя як 

комунiкативний пiдхiд до вирiшення конфлiктiв 1 

14 РСЦ "Славутич" навчання роботi на касовому пристрої 1 

  Всього 26 

  Разом навчено фахiвцiв у 2019р. 147 

Данi з навчання робочих за направленням у 2019р.: 

№з/п Професiя Новi робочi Друга професiя Пiдвищення квалiфiкацiї 

1 Акумуляторник  1   

2 Апаратник  повiтроподiлу 1   

3 Вальцювальник гумових сумiшей   1 

4 Верстатник деревообробних верстатiв   1 

5 Випробувач абразивiв  2  

6 Випробувач  електричних машин, апаратiв та приладiв   1 

7 Водiй електро- та автовiзка  2  

8 Газорiзальник  4 2 

9 Електрогазозварник   1 

10 Електрозварник на автоматичних та напiвавтоматичних машинах   18 

11 Електрозварник ручного зварювання  2 1 

12 Електромонтажник - схемник 1   

13 Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування   2 

14 Заготiвник iзоляцiйних деталей    9 

15 Заливальник металу  1  



16 Iзолювальник  1 2  

17 Коваль на молотах i пресах 1   

18 Комплектувальник виробiв та iнструменту  3  

19 Котельник  2 10 

20 Ливарник пластмас  1  

21 Маляр   12 

22 Машинiст крана (кранiвник)  17  

23 Машинiст мийних машин  1  

24 Машинiст насосних  устав  1   

25 Модельник виплавних моделей   1 

26 Налагоджувальник автоматичних лiнiй i агрегатних верстатiв  2  1 

27 Налагоджувальник верстатiв i манiпуляторiв з програмним керуванням  1

 1 

28 Намотувальник котушок трансформаторiв  3 8 

29 Обрубувач   1 

30 Оператор верстатiв з програмним керуванням 1   

31 Оператор котельнi   2 

32 Паяльщик  3  

33 Пресувальник iзоляцiйних матерiалiв   1 

34 Просочувальник електротехнiчних виробiв   2 

35 Рiзальник металу на ножицях i пресах 2  2 

36 Свердлувальник 1  3 

37 Складальник виробiв з деревини 2 1  

38 Складальник осердь трансформаторiв 1  9 

39 Складальник трансформаторiв 6  18 

40 Слюсар - електромонтажник 1  1 

41 Слюсар iз збирання металевих конструкцiй  6 2 

42 Слюсар- iнструментальник   2 

43 Слюсар-ремонтник   1 

44 Слюсар-сантехнiк   1 

45 Стропальник   2 

46 Стругальник   1 

47 Токар   3 

48 Фрезерувальник   2 

49 Черговий по переїзду  3  

50 Чистильник металу, вiдливок, виробiв та деталей   1 

51 Шлiфувальник   1 

52 Штампувальник   1 

  Разом: 22 54 125 

 

 

Курси цiльового призначення для робочих за 2019р. 

№ з/п Назва курсу кiлькiсть осiб 

   

1 Атестацiя зварювальникiв  8 

2 Вiзуальний i вимiрювальний контроль якостi фарбувальних робiт  2 

4 Вiзуальний контроль зварних швiв (роб.) 39 

5 Виготовлення розподiльних трансформаторiв iз застосуванням обмоток з фольги 12 

6 Допуск до газополум'яної обробки металiв i обслуговування газоспоживаючих устав

 13 

7 Допуск до транспортування та зберiгання балонiв з стисненими, зрiдженими i 



розчиненими газами 60 

8 Допуск  до робiт з продуктами роздiлення повiтря 23 

9 Допуск  до обслуговування посудин що працюють пiд тиском 20 

10 Управлiнськi тренiнги 10 

    РАЗОМ: 187 

 Разом навчено робочих  у 2019 роцi 388 

 

 

 

 

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 

ПрАТ "ЗТР" є членом Асоцiацiї СIГРЕ-Україна. Мiсцезнаходження: Україна, 04019, м. Київ, 

вул. Мельникова, буд. 83-"д", офiс 704  Мiжнародна Рада з великих електроенергетичних 

систем CIGRE (вiд французького Conseil International des Grands Reseaux Electriques) - це 

постiйно дiюча неурядова i неприбуткова мiжнародна асоцiацiя, центральний офiс якої працює в 

Парижi. Основною метою цiєї громадської органiзацiї є обмiн технiчними знаннями та 

iнформацiєю мiж iнженерним персоналом i технiчними фахiвцями усiх країн у область генерацiї 

i передачi електроенергiї на високiй напрузi.  Також до цiлей i завдань цiєї органiзацiї є: - 

представлення iнтересiв України у Мiжнароднiй Радi з великих електроенергетичних систем 

CIGRE; - органiзацiйне об'єднання зусиль вчених, фахiвцiв, науково-виробничих колективiв, 

державних, неурядових i громадських органiзацiй, усiх зацiкавлених дiячiв i пiдприємств країни 

в активнiй дiяльностi у взаємодiї iз закордонними колективами в рамках CIGRE; - сприяння 

прогресу вiтчизняної науки i технiки у галузi виробництва i передачi електричної енергiї високої 

напруги; - просування i реалiзацiя програмних завдань у галузi стратегiї розвитку вiтчизняної 

електроенергетики; - органiзацiя участi у заходах, що проводяться CIGRE, у цiлях вивчення 

новiтньої науково-технiчної iнформацiї i демонстрацiя вiтчизняних досягнень в галузi 

електроенергетики; - встановлення тiсних дружнiх контактiв iз закордонними партнерами. 

CIGRE визнана як провiдна всесвiтня електроенергетична асоцiацiя, що охоплює технiчнi, 

економiчнi, органiзацiйнi проблеми в областi електроенергетики, а також питання регулювання i 

охорони навколишнього середовища. Мiжнародна Рада з великих електроенергетичних систем 

CIGRE була створена у 1921 роцi i впродовж 89 рокiв об'єднує iнженерiв i фахiвцiв, що 

представляють електроенергетику i електротехнiку багатьох країн свiту. В цей час ця асоцiацiя 

включає 1105 колективних i 6146 iндивiдуальних членiв. У 57 країнах працюють Нацiональнi 

Комiтети. У березнi 2004 року Адмiнiстративна Рада CIGRE офiцiйно визнала створення в 

Українi Нацiонального Комiтету цiєї органiзацiї, а в березнi 2006 року зареєстрована 

неприбуткова громадська органiзацiя "Асоцiацiя СIГРЕ-Україна" з функцiями Українського 

Нацiонального Комiтету CIGRE (свiдоцтво про реєстрацiю об'єднання громадян № 0046-2006 

Г.О. вiд 15.03.2006р. Київського мiського управлiння юстицiї; свiдоцтво про державну 

реєстрацiю юридичної особи Серiї А00 № 021231 вiд 15.03.2006р. Шевченкiвської районної 

Державної адмiнiстрацiї). ПАТ "ЗТР" є колективним членом неприбуткової громадської 

органiзацiї "Асоцiацiя СIГРЕ-Україна" з 12.05.2006р.  

 

Cпільна 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 

Товариство не провадить спiльну дiяльнiсть з будь-якими iншими органiзацiями, 

пiдприємствами, установами. 

 



Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом 2019 року не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 

наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 

звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 

яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 

до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 

МСФЗ.  

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, 

iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї 

статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 

вiдповiдностi до МСФЗ. 

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

МСБО 1  "Подання фiнансової звiтностi" передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про 

характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя 

наведена в роздiлi III Звiту про фiнансовi результати. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Товариства. 

Основнi засоби 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

та соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 

вiдображаються за переоцiненою вартiстю, мiнус накопичений знос та резерв на знецiнення, 

якщо це необхiдно. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi  активiв, 

якi належить переоцiнити. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв в результатi 

переоцiнки включається в iншi сукупнi доходи та iншi резерви в складi капiталу. Зменшення 

вартостi активу, що компенсує його попереднє збiльшення, включається в iншi сукупнi 

прибутки та зменшення ранiше визнаного резерву переоцiнки, а будь-яке iнше зменшення 

вартостi враховується у складi фiнансового результату. Резерв переоцiнки активiв, вiдображений 

у капiталi, переноситься на нерозподiлений прибуток, коли реалiзується сума переоцiнки, тобто 

коли актив продається або списується, або коли актив використовується Товариством. В 



останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж сумою амортизацiї, 

що нараховується на величину завищеної вартостi активу та сумою амортизацiї, що 

нараховується на початкову вартiсть активу. 

Пiсля переоцiнки об'єкта основних засобiв, накопичена амортизацiя на дату переоцiнки 

вiднiмається вiд балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується 

до його переоцiненої вартостi. 

Вартiсть дрiбного ремонту та обслуговування вiдноситься на  витрати фiнансового перiоду, в 

якому вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв 

капiталiзується, та компоненти, якi були замiненi, списуються. 

На кожну звiтну дату Товариство аналiзує основнi засоби на можливiсть знецiнення. При 

наявностi будь-яких ознак знецiнення, Товариство обчислює суму очiкуваного вiдшкодування, 

яка представляє собою справедливу вартiсть активу мiнус витрати на його продаж або вартiсть 

його використання, в залежностi вiд того, яка з сум бiльше. Балансова вартiсть активу 

зменшується до очiкуваної суми вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про 

фiнансовий результат у сумi, що перевищує суму попередньої позитивної переоцiнки, 

вiдображеної у капiталi. Втрати вiд знецiнення активу, визнанi в попереднi роки, сторнуються, 

якщо вiдбулися змiни в розрахунках, якi були використанi для визначення вартостi активу або 

його справедливої вартостi за  мiнусом витрат на реалiзацiю. 

Амортизацiя 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, таким чином, щоб 

вiднести їх первiсну вартiсть або вартiсть переоцiнки, за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi, 

до прибуткiв або збиткiв протягом термiну їх експлуатацiї. 

 Розрахунковий термiн служби, рокiв 

  

Будiвлi до 50 

Виробниче обладнання 8-25 

Iншi 8-15 

 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це оцiночна сума, яку Товариство в даний час отримає 

вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якщо б стан та термiн використання 

активу були такими, що очiкувалися в кiнцi строку його використання. Коли Товариство має 

намiр використовувати основний засiб до закiнчення його фiзичного iснування, лiквiдацiйна 

вартiсть такого активу дорiвнює нулю. Залишкова вартiсть та термiн служби переглядаються та, 

при необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. 

Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не 

завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням 

щорiчної норми. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших 

юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Групи нематерiальних активiв: програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи.  

Фiнансовi iнструменти 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли та тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку на дату 

розрахунку. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних 

категорiях: позики та дебiторська заборгованiсть, а також iнвестицiї, наявнi для продажу. 

Позики та дебiторська заборгованiсть  - це  непохiднi фiнансовi активи, якi не котуються, з 



фiксованими або визначеними платами, за винятком тих, якi Товариство має намiр продати в 

найближчому майбутньому. Всi iншi фiнансовi активи включенi в категорiю фiнансових активiв 

для подальшого продажу, що включає iнвестицiйнi цiннi папери, якi Товариство має намiр 

утримувати протягом невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi для покриття 

потреб лiквiдностi або через змiни процентних ставок, курси валют або цiн на дольовi цiннi 

папери. 

Зобов'язання. Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком з 

нижченаведених ознак: 

" Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

" Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються в подальшому за амортизованою вартiстю. 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiдносяться до категорiї 

зобов'язань, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань. Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, 

якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум та має намiр 

або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю. Справедлива вартiсть при первинному 

визнаннi найкраще пiдтверджується цiною угоди. Прибуток або збиток при первинному 

визнаннi враховується тiльки при наявностi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною 

операцiї, яка може бути пiдтверджена поточними ринковими операцiями з тими самими 

iнструментами або методами оцiнки, при застосуваннi яких використовують тiльки доступнi 

ринковi данi. 

Усi придбання та продаж фiнансових активiв, якi передбачають доставку протягом визначеного 

законом або ринковими умовами ("звичайнi" договори купiвлi-продажу), визнаються станом на 

дату проведення операцiї, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується купувати або 

продавати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових активiв визнаються, коли 

компанiя стає стороною договору придбання фiнансового активу. 

Зупинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, 

коли (а) активи погашенi або права на потоки грошових коштiв вiд них вичерпанi iншим чином 

або (б), коли Товариство передало права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклало 

угоду про передачу, та при цьому (а) також передало, в основному, всi ризики та вигоди 

володiння активами або (б) не передало та не зберегло, в основному, всi ризики та вигоди вiд 

володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної 

можливостi продати весь актив непов'язанiй сторонi без накладання додаткових обмежень на 

продаж. 

Iнвестицiї, доступнi для продажу 

Iнвестицiї, доступнi для продажу, вiдображаються за справедливою вартiстю. Дивiденди вiд 

iнвестицiй в дольовi фiнансовi iнструменти, доступнi для продажу, вiдображаються в прибутку 

або збитку за рiк, коли Товариство має право на отримання платежу та вiрогiднiсть отримання 

дивiдендiв є високою. Iншi змiни в справедливiй вартостi вiдображаються на рахунках iнших 

сукупних доходiв до моменту зупинення визнання iнвестицiї або її знецiнення, коли сума 

накопиченого прибутку або збитку переноситься iз складу iнших сукупних доходiв до складу 

фiнансового доходу у прибутку або збитку за рiк. 

Збитки вiд знецiнення iнвестицiй, доступних для продажу, вiдображенi в прибутку або збитку за 

рiк на момент їх виникнення в результатi однiєї або декiлькох подiй ("подiї, що призводять до 

збитку"), що вiдбулися пiсля первiсного визнання таких активiв. Значне або тривале зниження 



справедливої вартостi iнвестицiй у дольовi iнструменти нижче їх первiсної вартостi є свiдченням 

знецiнення. Сума накопичених збиткiв вiд знецiнення розраховується як рiзниця мiж цiною 

купiвлi  та поточною справедливою вартiстю мiнус збиток вiд знецiнення, ранiше вiдображений 

у прибутку або збитку, переноситься iз складу iнших сукупних доходiв до складу фiнансового 

доходу у прибутку або збитку за рiк. 

Збитки вiд знецiнення iнвестицiй у дольовi iнструменти не вiдновлюються, подальший прибуток 

знаходить своє вiдображення в iнших сукупних доходах. Якщо у подальшому перiодi 

справедлива вартiсть боргового iнструменту, класифiкованого як доступного для продажу 

збiльшується, та це збiльшення можна об'єктивно вiднести до подiй, що вiдбулися пiсля 

визнання збитку вiд знецiнення у складi прибутку або збитку, тодi збиток вiд знецiнення 

вiдновлюється у прибутку або збитку поточного перiоду. 

Податок на прибуток  

Податок на прибуток вiдображається вiдповiдно до законодавства України, яке набуло чинностi 

або має бути введеним в дiю на звiтну дату. Витрати/Кредит з податку на прибуток включають 

поточний податок та змiни у вiдстроченому податку та визнаються в звiтi про фiнансовий 

результат, якщо вони не стосуються операцiй, визнаних безпосередньо у звiтi про сукупнi 

доходи або капiталi, у той же чи iнший перiод. 

Поточний податок - це сума, яка, як очiкується, буде виплачуватися або вiдшкодовуватися 

податковими органами за оподатковуваний дохiд або збитки поточних або попереднiх перiодiв. 

Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються як частина операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв та пасивiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 

Згiдно з виключенням при первiсному визнаннi вiдстроченi податки не визнаються по 

вiдношенню до тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання у разi 

операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при первiсному визнаннi не впливає 

на фiнансовий або податковий прибуток. 

Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками податку, якi введенi або будуть введенi 

на звiтну дату та якi, як очiкується, застосовуються в перiоди, коли тимчасовi рiзницi будуть 

реалiзованi або використанi перенесенi податковi збитки.  

Вiдстроченi податковi активи за тимчасовими рiзницями, якi зменшують податкову базу та 

перенесенi податковi збитки, визнаються лише тiєю мiрою, у якiй є ймовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можуть бути реалiзованi тимчасовi рiзницi. 

Запаси 

Товариство включає до складу запасiв  товари та матерiали (в т.ч. будiвельнi матерiали, запаснi 

частини, паливо, iншi),  що  були  придбанi  та  утримуються  для використання в ходi 

звичайної дiяльностi та можуть бути використанi для перепродажу,  якщо потреба у власному 

використаннi перестала iснувати. 

Запаси облiковуються по найнижчiй iз вартостей: первiсної вартостi або чистої вартостi 

продажу. Вартiсть запасiв визначається методом FIFO для сировини та методом 

iдентифiкованих витрат на готову продукцiю та незавершене виробництво. Первiсна вартiсть 

готової продукцiї та незавершеного виробництва включає в себе витрати на сировину, прямi 

витрати на робочу силу, iншi прямi витрати та пов'язанi з ними загальновиробничi витрати, але 

не включають витрати на позики. Чиста вартiсть продажу є розрахунковою цiною продажу 

запасiв пiд час господарської дiяльностi, мiнус вартiсть приведення запасiв  до їх остаточного 

стану та вартiсть збуту. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi та лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. 



Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку облiковуються за 

справедливою вартiстю, а потiм оцiнюються за амортизованою вартiстю, використовуючи метод 

ефективної процентної ставки. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у 

випадках, коли є об'єктивнi докази того, що Товариство не зможе отримати суми заборгованостi 

вiдповiдно до її початкових або переглянутих термiнiв. Ознаками того, що дебiторська 

заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються значнi фiнансовi труднощi 

боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або 

прострочення платежу. Сума резерву - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною 

вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною 

процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок  вiдповiдного резерву, 

а сума збитку визнається у звiтi про фiнансовий результат у складi iнших операцiйних витрат. 

Коли дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю не вiдшкодовується, вона списується 

за рахунок резерву дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi. Повернення ранiше 

списаних сум кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат у звiтi про фiнансовий 

результат. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть, умови 

якої переглянутi, оцiнюються за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури руху 

грошових коштiв, пов'язаних з дебiторською заборгованiстю, умови якої були переглянутi. 

Прибуток або збиток визнається в звiтi про сукупнi доходи станом на дату перегляду 

дебiторської заборгованостi та надалi амортизується за допомогою методу ефективної 

процентної ставки. Якщо умови дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються 

iншими способами у зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника або емiтента, знецiнення 

оцiнюється з використанням початкової ефективної процентної ставки, яка була застосована до 

змiни в умовах дебiторської заборгованостi. 

Передплата 

Передплати облiковуються за початковою вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передплата 

потрапляє в категорiю довгострокової, якщо товари або послуги, за якi здiйснюється передплата, 

буде отримано за один рiк або пiзнiше, або якщо передплата вiдноситься до активу, який при 

первiсному визнаннi  вiдноситься до категорiї необоротних активiв. Передплати пiд придбання 

активiв переносяться на балансову вартiсть активiв, коли Товариство отримало контроль над 

ними, а також при наявностi можливостi отримання  майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з 

активами. Товариство списує на фiнансовi результати товари та послуги, попередньо 

передплаченi, у момент отримання товарiв та послуг, до яких вiдносяться передплати, або при 

використаннi у виробництвi, якщо це доречно. Якщо є докази того, що активи, товари або 

послуги, до яких виконана передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати 

зменшується, а вiдповiдна втрата вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовий результат. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, грошовi кошти на банкiвських 

рахунках до вимоги та iншi короткотермiнових iнвестицiї з високою лiквiднiстю з термiном 

розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за 

амортизованою вартiстю за методом ефективної процентної ставки. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж нацiональна валюта України - гривня. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв 

та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними 

курсами Нацiонального банку України (НБУ). 

Облiковi полiтики щодо оренди 



Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив.  

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду 

та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi 

облiку в звiтi про фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для 

фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо 

оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) та короткострокової 

оренди (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде 

визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який 

представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi 

права користування). Орендар визнає витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд 

витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Згiдно з  МСФЗ 16 орендар видiляє  два види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього, за 

МСФЗ 16 розкрито бiльший обсяг iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17. 

МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю 

МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного 

пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту 

передбачають певнi звiльнення. Товариство вiдображає вартiсть оренди активу за 

довгостроковим договором згiдно з  вимогами МСФЗ 16.  

Акцiонерний капiтал та резерви 

Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю 

нових акцiй, враховуються в капiталi як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Будь-яке пiдвищення справедливої вартостi отриманих коштiв вiд номiнальної вартостi 

емiтованих акцiй, показано у примiтках як емiсiйний дохiд. 

До iнших резервiв належать резерв переоцiнки основних засобiв, резерв переоцiнки валют та 

частка iнших сумарних доходiв асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств, якi 

облiковуються за методом участi в капiталi, а також резерв злиття. 

 

 

Дивiденди 

Дивiденди визнаються в якостi зобов'язань та вiднiмаються з капiталу в перiодi, в якому вони 

були оголошенi та затвердженi. Iнформацiя про дивiденди, яка оголошена пiсля звiтної дати та 

до затвердження фiнансової звiтностi для випуску, розкривається у примiтках. 

Податок на додану вартiсть 

ПДВ розраховується за двома тарифами: 20% нараховується на поставку товарiв або послуг в 

Українi, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди та iмпорту товарiв в 

Україну; 0% використовується при експортi товарiв та супутнiх послуг. Вихiдний ПДВ на 

продаж товарiв та послуг облiковується на момент отримання товарiв або послуг замовником 

або на момент надходження оплати вiд замовника, в залежностi вiд того, що трапилося ранiше. 

Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на податковий кредит при купiвлi вiдбувається 

на момент отримання накладної з ПДВ, яка видається пiсля отримання платежу постачальником 

або пiсля отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, що виникає ранiше,  право на 

податковий кредит для iмпортованих товарiв або послуг виникає пiд час сплати ПДВ. 

Передплати, виданi постачальникам, та передоплати, отриманi вiд клiєнтiв, визнаються у 

фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок по таким сумам 

буде здiйснюватися за рахунок поставки вiдповiдних товарiв або послуг. 

Запозичення 



Позики облiковуються за амортизованою вартiстю за методом ефективної процентної ставки. 

Процентнi витрати за позиковими коштами, залученими для фiнансування будiвництва об'єктiв 

основних засобiв, капiталiзуються протягом перiоду, необхiдного для завершення будiвництва 

та пiдготовки до його запланованого використання. Всi iншi витрати за позиками включаються у 

склад  фiнансових витрат. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується в той час, коли контрагент 

виконав свої договiрнi зобов'язання та облiковується за амортизованою вартiстю за методом 

ефективної процентної ставки. 

Резерви пiд зобов'язання та платежi 

Резерви пiд зобов'язання та платежi - це нефiнансовi зобов'язання, сума та термiн яких не 

визначенi. Резерви пiд зобов'язання та платежi створюються, коли Товариство має поточнi 

правовi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, де ресурси, ймовiрно, 

будуть витрачатися з метою врегулювання зобов'язань та їх сума може бути розрахована з 

достатнiм ступенем точностi. 

Коли Товариство очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, за договором страхування, 

сума вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тих випадках, коли 

вiдшкодування значною мiрою гарантується. 

Товариство визнає оцiночну суму зобов'язань з ремонту або замiни проданої продукцiї, для якої 

на звiтну дату гарантiйний термiн не закiнчився. Цей резерв розраховується на основi 

статистики Товариства  по ремонту та замiнi продукцiї. 

Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорiчних (основних та 

додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової 

полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на 

кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне 

страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної 

працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого 

розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок 

цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку 

згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

Умовнi активи та зобов'язання 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них розкривається у 

випадках, коли ймовiрно отримування економiчних вигод вiд їх використання. 

Умовнi зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо є можливiсть вiдтоку економiчних 

ресурсiв з метою погашення зобов'язань, а їх сума може бути розрахована з достатньою 

ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, 

якщо вiдтiк ресурсiв, пов'язаний з економiчними вигодами, є малоймовiрним. 

 

Визнання доходiв та витрат 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 

Доходи вiд продажу товарiв визнаються на момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння 

товарами. Це зазвичай вiдбувається, коли продукцiя вiдвантажується вiдповiдно до умов 

Iнкотермс. Коли Товариство погоджується доставити товар в конкретне мiсце, доход визнається 

на момент передачi вантажу покупцевi в зазначеному мiсцi. 

Реалiзацiя послуг визнається у звiтному перiодi, в якому надаються послуги, посилаючись на 

ступiнь завершення певних операцiй, та визначається на пiдставi послуг, фактично наданих 

пропорцiйно до загальної кiлькостi послуг, якi повиннi надаватися. Виручка вiд продажу 

вiдображена без урахування ПДВ. 



Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики та винагороди, пов'язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, 

яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 

та 

г) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Процентнi доходи. Процентнi доходи визнаються за допомогою методу ефективної процентної 

ставки. 

Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами та 

пенсiйними зобов'язаннями, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв, змiну дисконту по 

фiнансових iнструментах та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають по кредитах. Всi 

вiдсотки та iншi витрати на позики вiдносяться на витрати, використовуючи метод ефективної 

процентної ставки. Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не 

капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство 

капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Винагорода працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумi очiкуваної 

вартостi короткострокових виплат працiвникам пiд час надання працiвниками вiдповiдних 

послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Товариство бере участь у державному пенсiйному планi з визначеними платежами, що 

передбачає дострокове пенсiйне забезпечення працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з 

шкiдливими та небезпечними умовами. Товариство також надає окремi виплати за певнi умови 

виходу на пенсiю. Зобов'язання, визнане у балансi у зв'язку пенсiйним планом з визначеними 

виплатами, є дисконтованою вартiстю зобов'язання по пенсiйному плану з фiксованими 

платежами на звiтну дату. 

Зобов'язання за фiксованими платежами обчислюється щорiчно актуарiями з використанням 

методу прогнозованої умовної одиницi. 

Поточна сума зобов'язання щодо пенсiйного плану з фiксованими платежами визначається 



шляхом дисконтування прогнозованого майбутнього вiдтоку коштiв з використанням 

процентних ставок по високолiквiдних корпоративних облiгацiях, деномiнованих у ту ж валюту, 

в якiй здiйснюються виплати, та строк погашення по яких приблизно такий же, як та термiн 

зобов'язання. Актуарнi прибутки та збитки, якi спричиненi минулими коригуваннями та змiнами 

у актуарних припущеннях, включаються до дебету або кредиту у капiтал у складi iнших 

сукупних доходiв у перiодi, в якому вони виникли. Вартiсть минулих послуг визнається 

безпосередньо у доходах. 

 

 

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), середньо реалізаційні 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 

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  

Основнi види продукцiї та послуг: 

Маслянi силовi трансформатори загального призначення, якi використовуються у генеруючих 

(атомнi, тепловi, гiдро, вiтрянi та сонячнi електростанцiї), магiстральних, розподiльчих 

(пiдстанцiї енергосистем, великi промисловi пiдприємства, сiльськогосподарськi, комунальнi та 

iншi) енергосистемах. Дiапазони потужностей вiд 1000 до 1 250 000 КВА, дiапазони напруги вiд 

10 до 1 150 кВ; 

Трансформатори спецiального призначення для пiдприємств чорної та кольорової металургiї, 

пiдприємств нафтогазової промисловостi, залiзницi, пiдприємств гiрничодобувної галузi, а 

також iншi промисловi та комунальнi пiдприємства, що мають власнi пiдстанцiї на клас напруги 

35 кВ i вище, трансформатори для лiнiй електропередач постiйного струму. 

Електричнi шунтуючi реактори; 

Керованi шунтуючi реактори (пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж 

змiнного струму); 

Послуги з сервiсного обслуговування трансформаторного обладнання, такi як шефський нагляд 

за монтажем, монтаж, комплектнi поставки, ремонтнi роботи та модернiзацiя за мiсцем 

експлуатацiї i на пiдприємствi; 

Експертна система монiторингу, дiагностики та керування трансформаторним обладнанням. 

 

Обсяг реалiзацiї продукцiї та послуг ПрАТ "ЗТР" у 2019 роцi склав 1 270 711 тис. гривень iз 

яких частка експорту становить 39 %. 

 

У 2019 роцi Товариство планує виробляти тi ж види продукцiї та послуг, якi виготовлялись та 

надавались протягом 2018 року. Перспективними напрямками є виробництво 

трансформаторного та реакторного обладнання для об'єктiв генерацiї, передачi та розподiлу 

електричної енергiї, "iнтелектуальних мереж" та iнфраструктури генерацiї енергiї з 



вiдновлювальних джерел (ВДЕ), розвиток сервiсної дiяльностi в СНД та у Далекому зарубiжжi. 

Також планується надалi розширювати дiяльнiсть з комплектацiї трансформаторного 

обладнання системами монiторингу власного виробництва. 

 

Виробництво та реалiзацiя продукцiї та надання послуг ПрАТ "ЗТР" не залежить вiд сезонних 

змiн.  

 

Ринками збуту силових трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих 

реакторiв ПрАТ "ЗТР" у 2019 роцi є ринок України, а також такi країни як Бiлорусь, Казахстан, 

Грузiя, iншi країни СНД, Латвiя; 

 

Основними споживачами продукцiї ПрАТ "ЗТР" є: 

Структурнi пiдприємства енергетики (генеруючi компанiї, передаючi компанiї (магiстральнi 

електричнi мережi), розподiльчi компанiї); 

Пiдприємства чорної та кольорової металургiї; 

Пiдприємства нафтогазової промисловостi; 

Залiзничнi компанiї; 

Пiдприємства гiрничодобувної галузi; 

Iншi промисловi та комунальнi пiдприємства, що мають власнi пiдстанцiї на клас напруги 35 кВ 

та вище. 

 

Основнi ризики в дiяльностi Товариства, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї 

дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. 

Ризик Чинники мiнiмiзацiї ризику 

1. Ризик неплатежу з боку замовника. - застосування в умовах оплати акредитиву та 

надходження остаточного платежу перед вiдвантаженням, пiсля проведення випробувань. 

2. Ризик пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi. - диверсифiкацiя закупiвель матерiалiв 

та комплектуючих; 

- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки цiн; 

- пiдписання довгострокових рамкових угод з основними постачальниками. 

3. Посилення позицiй конкурентiв, зокрема китайських виробникiв, на ринку СНД.  

Посилення конкуренцiї на ринку України внаслiдок зменшення iмпортного мита на 

трансформаторне обладнання. - оптимiзацiя конструкцiї трансформаторного обладнання з 

метою зниження собiвартостi продукцiї; 

- диверсифiкацiя ринкiв збуту, посилення присутностi на ринках Далекого зарубiжжя. 

 

Постачання продукцiї на ринку України та країн близького зарубiжжя здiйснюється напряму 

кiнцевим замовникам, через генеральнi пiдряднi органiзацiї, що виконують будiвництво об'єктiв 

енергетики "пiд ключ", а також через офiцiйних дилерiв.  

При продажах у країни Далекого зарубiжжя та iншi країни СНД використовувалися продажi 

кiнцевим замовникам, продажi через генеральнi пiдряднi органiзацiї, а також через офiцiйних 

дилерiв.  

 

Протягом останнiх 5-х рокiв спостерiгалося пожвавлення попиту на трансформаторне 

обладнання на ринку Українi, що  пов'язано з проведенням модернiзацiї енергетики та 

необхiднiстю замiни застарiлого обладнання, стрiмким розвитком напрямку генерацiї 

електроенергiї з альтернативних джерел (сонячна, вiтрова та iн.). Однак в останнi два роки 

темпи росту суттєво знизилися з причин нестабiльної полiтичної та економiчної ситуацiї в 

Українi, вiдсутностi ефективних економiчних реформ та державної полiтики пiдтримки 

нацiонального виробника. 

 



Товариство постiйно веде роботу з удосконалення конструкцiй трансформаторiв, та розробку 

нових конструкцiй, виробництво керованих шунтуючих реакторiв та виробництво систем 

монiторингу. Застосовуються високоякiснi матерiали, прогресивнi конструкторськi рiшення 

технологiчних процесiв дають можливiсть випуску трансформаторiв з втратами i масами, 

зниженими в порiвняннi з вимогами ГОСТ на 15-20%. Удосконалення розрахункових методик i 

конструкторських програм забезпечують високу електричну i механiчну мiцнiсть, надiйнiсть i 

довговiчнiсть продукцiї, що випускається. 

 

У всьому свiтi триває робота над пiдвищенням енергоефективностi та зниженням обсягу 

викидiв. Останнiм нововведенням у сферi нормативних документiв є Регламент 548/2014 

Європейської комiсiї. Регламент встановлює принципи екодизайну для трансформаторного 

обладнання i наказує значне скорочення втрат в нових трансформаторах, що випускаються на 

ринок ЄС. Силовi трансформатори великої потужностi, що проектуються ПрАТ "ЗТР" 

вiдповiдають нормативам, встановленим цим регламентом та можуть постачатися в країни ЄС. 

 

Також пiдприємство налагодило проектування та виробництво трансформаторiв для 

розподiльчих мереж на клас напруги 20 кВ, що дозволяє розподiльчим компанiям пiдвищити 

ефективнiсть та знизити втрати електричної енергiї при її розподiленнi. 

 

Iнформацiя про конкуренцiю у галузi. 

Україна: 

- вiтчизняних виробникiв - конкурентiв ПрАТ ЗТР у сегментi силових трансформаторiв для 

генерацiї i передачi немає. Також немає конкурентiв у сегментi шунтуючих реакторiв, керованих 

шунтуючих реакторiв. Конкуренцiю в цих сегментах продукцiї складають виробники з iнших 

країн, зокрема з Європи (див п.2.9.4), країн СНД (Азербайджан, Бiлорусь, Росiйська Федерацiя), 

Турцiї;  

- конкуренцiя з ПАТ "Укрелектроапарат" та ТОВ "Елiз" у сегментi розподiльчих 

трансформаторiв; 

- незначна конкуренцiя з боку ПАТ "ВIТ" у сегментi силових трансформаторiв 35-220 кВ. 

Конкуренти СНД у сегментi силових трансформаторiв: 

ХК "Електрозавод", м. Москва, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив; 

АТ"Уралелектротяжмаш" (Холдингова компанiя "Енергомаш"), м. Єкатеринбург, Росiйська 

Федерацiя - незначний вплив; 

ТОВ "Тольяттiнський трансформатор", м. Тольяттi, Росiйська Федерацiя - значний вплив; 

ТОВ "СВЕЛ", м. Єкатеринбург, Росiйська Федерацiя - значний вплив; 

Уфiмський трансформаторний завод, м. Уфа, Росiйська Федерацiя - незначний вплив; 

Трансформаторний завод Siemens, м. Воронiж, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив; 

ТОВ "Силовi машини - Тошиба. Високовольтнi трансформатори", м. Санкт-Петербург, 

Росiйська Федерацiя - значний вплив. 

АТ "Кєнтауський трансформаторний завод", Казахстан - незначний вплив. 

Трансформаторний завод ATEF, м.Баку, Азербайджан - незначний вплив. 

Конкуренти СНД у сегментi шунтуючих реакторiв та керованих шунтуючих реакторiв: 

ХК "Електрозавод", м. Москва, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив. 

ТОВ "Тольяттiнський трансформатор", м. Тольяттi, Росiйська Федерацiя - середнiй вплив 

Мiжнароднi конкуренти у сегментi силових трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та 

керованих шунтуючих реакторiв: 

ABB (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив; 

Siemens (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив; 

GE (мiжнацiональна компанiя) має середнiй вплив; 

BEST (Турцiя) має значний вплив; 

Astor (Турцiя) має середнiй вплив; 



ETD transformatory (BEZ Group) (Чехiя) має середнiй вплив; 

TAMINI (Iталiя) має середнiй вплив; 

Concar (Хорватiя) має середнiй вплив; 

Китайськi та корейськi виробники мають значний вплив. 

Конкуренцiя у галузi. 

Ринок СНД привабливий для мiсцевих i зовнiшнiх конкурентiв, якi активiзують зусилля з 

просування своєї продукцiї на ринку. В умовах високої конкуренцiї на ринках країн СНД уряди 

намагаються захистити мiсцевого виробника. Останнi намагаються максимально завантажити 

виробничi потужностi, зберегти або збiльшити ринкову долю. Деякi виробники будують новi 

або розширюють виробничi потужностi, наприклад у Казахстанi та Азербайджанi. 

В зв'язку iз зниженням обсягу ринку РФ протягом останнiх трьох рокiв виробничi потужностi 

росiйських виробникiв перевищують потреби ринку РФ у трансформаторному обладнаннi в 

декiлька разiв. Для збереження обсягiв виробництва росiйськi виробники активно конкурують 

на ринках iнших країн СНД. Крiм того, збiльшують виробничi потужностi такi трансформаторнi 

заводи як АТ "Кєнтауський трансформаторний завод" (Казахстан), завод ATEF (Азербайджан), 

Чiрчиксикй Трансформаторний завод (Узбекiстан) та ТОО ASIA Trafo (Казахстан). 

Спостерiгається значна конкуренцiя на ринку СНД за боку китайських та корейських 

виробникiв, якi застосовують полiтику низьких для просування на нових ринках. 

Низка проектiв СНД, а саме Середньої Азiї, фiнансуються спецiалiзованими мiжнародними 

фiнансовими установами, вимогами яких є використання продукцiї виробникiв країн, якi є 

членами цих фiнансових установ.   

На ринку Середньої Азiї, Закавказзя, України активно конкурують свiтовi виробники 

обладнання для енергетики, у тому числi i трансформаторiв, такi як GE, ABB, Siemens, BEST. Цi 

компанiї виробляють широкий спектр енергетичного обладнання i здатнi надавати комплекснi 

рiшення iз будiвництва та модернiзацiї енергооб'єктiв. 

 

ПрАТ "ЗТР" бiльше нiж 70-рiчний досвiд у виробництвi трансформаторного обладнання. 

Сучасна технологiя виробництва, високий рiвень квалiфiкацiї та досвiд персоналу дає 

можливiсть виготовляти унiкальне високоякiсне обладнання. На пiдприємствi дiє система 

менеджменту якостi, вiдповiдна мiжнародному стандарту ISO 9001:2015. Проектування 

обладнання виконується вiдповiдно до вимог ГОСТ, ДСТУ, МЭК (IEC), ANSI, BS, IRAM, а 

також iнших технiчних умов та вимог нацiональних стандартiв та Замовника. Трансформаторне 

обладнання ПрАТ "ЗТР" надiйно працює у 88 країнах свiту у рiзних клiматичних та сейсмiчних 

умовах: вiд холодних полярних регiонiв до спекотних регiонiв Центральної Азiї та Африки. 

Пiдприємство має великий та успiшний досвiд у виробництвi пристроїв FACTS (керованi 

шунтуючi реактори) - кероване обладнання для електричних мереж змiнного струму.  

Спецiалiсти ПрАТ "ЗТР" розробили та впровадили виробництво та комплектацiю 

трансформаторного обладнання системою монiторингу, управлiння та дiагностики. 

 

В умовах наявної макроекономiчної та полiтичної ситуацiї головною метою ПрАТ "ЗТР" є: 

- нарощування обсягiв виробництва та продажу; 

- збереження позицiї лiдера на ринку України; 

- нарощування обсягiв реалiзацiї на ринках СНД;   

- збереження лiдерства на ринку СНД в сегментi трансформаторного обладнання 500-750 кВ; 

- зростання обсягiв поставок в країни Далекого зарубiжжя, а саме в країни Близького Сходу та 

Азiї, Латинської Америки. 

 

Передбачається подальше впровадження певних заходiв з вдосконалення технологiї, 

покращення показникiв якостi продукцiї. Активiзацiя зусиль з просування на ринки СНД та 

Далекого зарубiжжя керованих шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання 

для електричних мереж змiнного струму) та системи дiагностики, управлiння та монiторингу 



трансформаторного обладнання. 

 

 

 

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  

Придбання та вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв (2015-2019 рр.)  

Введено по первiснiй вартостi (тис.грн.) 

Найменування основних засобiв 2015 рiк 2016 рiк 2017 рiк 2018 рiк 2019 

рiк 

Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 1 352 290 3 014 481 1 176 

Машини та обладнання 970 1 838 4 264 8 790 8 035 

Транспортнi засоби 0 0 149 94 0 

Iнструменти, прилади, iнвентар 99 1 164 2 828 2 275 286 

Iншi 134 520 806 439 64 

Усього основних засобiв 2 555 3 812 11 061 12 079 9 561 

Нематерiальнi активи 0 383 1 373 1 282 15 

Усього 2 555 4 195 12 434 13 361 9 576 

 

За останнi 5 рокiв ПрАТ "ЗТР" було списано з балансу пiдприємства у зв'язку з лiквiдацiєю та 

реалiзацiєю основних засобiв залишковою вартiстю в сумi 2 965 тис.грн., у тому числi: 

Рiк сума, тис.грн. 

2015 рiк 1 937 

2016 рiк 629 

2017 рiк 65 

2018 рiк 256 

2019 рiк 78 

Усього 2 965 

 

У 2020 планується направити кошти на iнвестицiї у вiдновлення та ремонт виробничих 

потужностей- 5 641,6 тис.грн., придбання виробничого обладнання та пiдготовка виробництва -   

539,2 тис.грн,  розвиток соцiальної сфери - 177,6 тис.грн. 

Спосiб фiнансування - за рахунок власних коштiв.  

 

 

 

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, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби ПрАТ "ЗТР" , включаючи об'єкти оренди.  

Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання.  

Найменування основних засобiв Основнi засоби усього на кiнець перiоду -  

2019р.,  

тис.грн. у т.ч. передано у заставу на кiнець перiоду - 2019р., 



тис.грн. у т.ч. здано в оренду на кiнець перiоду - 2019р., 

тис.грн. 

будiвлi та споруди 411 075 308 139 2 565 

машини та обладнання 652 518 561 925 17 140 

транспортнi засоби 9 481   840 

iнструменти, прилади, iнвентар 26 920 11 005 8 

iншi 4 355 509 16 

Усього: 1 104 349 881 578 20 569 

 

У 2019 роцi на пiдприємствi були впровадженi проекти з оновлення, ремонту та утримання 

iнфраструктури пiдприємства, впроваджений проект по органiзацiї виробництва розподiльчих 

трансформаторiв з використанням обмоток НН з фольги. Виконання проектiв та освоєння 

iнвестицiй нацiлено перш за все на збереження пропускної можливостi окремих дiльниць 

виробництва, а також на пiдвищення якостi та удосконалення технологiчних та управлiнських 

процесiв на пiдприємствi.  

 

Запланованi iнвестицiї на 2020 рiк. 

Найменування Обсяг iнвестицiй, тис грн. Прогнозна дата реалiзацiї проектiв Очiкуване 

зростання виробничих потужностей 

Основнi засоби виробничого призначення 6 181,0 2020 рiк Утримання основних 

засобiв в працездат-ному станi. 

Зростання виробничих потужностей не передбачається. 

Основнi засоби невиробничого призначення 177,6 2020 рiк  

Разом 6 358,6   

Нематерiальнi активи 0    

Всього 6 358,6   

 

У 2020 планується направити кошти на iнвестицiї у вiдновлення та ремонт виробничих 

потужностей- 5 641,6 тис.грн., придбання виробничого обладнання та пiдготовка виробництва -   

539,2 тис.грн,  розвиток соцiальної сфери - 177,6 тис.грн. 

Метод фiнансування - за рахунок власних коштiв. Утримання активiв здiйснюється 

господарським способом. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає реєстрацiйним 

документам пiдприємства.  

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Iнформацiя стосовно проблем, якi впливають на дiяльнiсть Товариства; ступiнь залежностi вiд 

законодавчих та економiчних обмежень: 

- обмежена можливiсть залучення додаткового фiнансування для стимулювання експорту; 

- обмежена можливiсть вiдкриття банкiвських гарантiй; 

- транзитнi бар'єри з боку РФ для транспортування продукцiї в Середню Азiю та Закавказзя; 

- зняття тарифних обмежень для iмпорту в Україну трансформаторного обладнання; 

- заборона на iмпорт трансформаторного обладнання в РФ з України. 

 

Вплив факторiв на дiяльнiсть Товариства: 

Фактор Опис Ступiнь впливу Прогнози 

Полiтичнi 1. Полiтичнi вiдносини України з державами в якi здiйснюється постачання 

обладнання. 

2. Вплив внутрi- та зовнiшньополiтичних ризикiв на економiчну ситуацiю та на ринок 

трансформаторного обладнання в Українi. високий 1. Дружнi полiтичнi вiдносини з 



державами СНД та Свiту.  

2. Стабiлiзацiя внутрiшньополiтичної обстановки в Українi.  

Соцiальнi Iмiдж ЗТР як роботодавця, умови працi та соцiального забезпечення. середнiй

 ЗТР є соцiально вiдповiдальним пiдприємством, конкурентоспроможним роботодавцем. 

Фiнансово-економiчнi Економiчна ситуацiя на основних ринках збуту. високий

 Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї, поступове зростання економiки на основних ринках 

збуту. 

Технологiчнi Особливi фактори впливу вiдсутнi.  Не прогнозується значних змiн у 

технологiї виробництва та використання обладнання. 

Правовi Особливi правовi фактори вiдсутнi.    

Екологiчнi Вимоги до екологiчної безпеки виробництва не є надто жорсткими. низький

 Виробництво з низьким рiвнем екологiчної небезпеки.  

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Робочий капiтал (без урахування заборгованостi по позикових коштах) на кiнець 2019 року 

становить 537 193 тис. грн. 

На кiнець 2019 року показники лiквiдностi Пiдприємства становлять: показник термiнової 

лiквiдностi 5,2%, показник поточної лiквiдностi 10,2%.  

Виходячи з вищезазначеного, сума робочого капiталу, а також показники лiквiдностi є такими, 

що не задовольняють поточним потребам пiдприємства у фiнансуваннi власної дiяльностi. 

Для покращення фiнансового стану ПрАТ "ЗТР" потрiбнi наступнi умови: 

1) Введення державних преференцiй для нацiонального товаровиробника; 

2) Можливiсть залучення проектного фiнансування за проектами, аванси за якими не 

забезпечують фiнансування матерiальних витрат; 

3) Наявнiсть доступного документарного лiмiту в українських банках та банкiвських установах 

за кордоном; 

4) Довгострокова реструктуризацiя iснуючої кредитної заборгованостi та зменшення рiвня 

закредитованостi. 

 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець 2019 року Товариством укладено, але ще не виконано договорiв на поставку продукцiї 

на суму еквiвалентну 1 056 200 тис.грн. Очiкуваний валовий прибуток вiд виконання таких 

контрактiв складає 62 780 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) 

В умовах наявної макроекономiчної та полiтичної ситуацiї стратегiєю пiдприємства є 

регiональне лiдерство в Українi та країнах СНД за рахунок загальної вартiсної переваги, а також 

конкурування на свiтовому ринку завдяки репутацiї надiйного постачальника  сучасного та 

якiсного обладнання. 

Беручи до уваги  впливи негативних факторiв, якi мали мiсце в останнi 7 рокiв i якi 

продовжують дiяти зараз, ПрАТ "ЗТР" концентрує свою увагу на внутрiшньому ринку України, 

який має високий потенцiал потреби у силових трансформаторах у середньостроковiй та 

довгостроковiй перспективах. Також пiдприємство посилює свої позицiї на ринках країн СНД, 



окрiм Росiйської Федерацiї, де дiє заборона на постачання силових трансформаторiв з України. 

Пiдприємство здiйснює кроки по отриманню замовлень у країнах далекого зарубiжжя. 

Фактори, що впливають на дiяльнiсть емiтента: 

Полiтичнi: 

- полiтичнi вiдносини України з державами, в якi здiйснюється постачання обладнання; 

- внутрiшньополiтичнi та зовнiшньополiтичнi ризики, що впливають на економiчну ситуацiю та 

на ринок трансформаторного обладнання в Українi; 

Соцiальнi:   Iмiдж ПрАТ "ЗТР" як роботодавця, умови працi та соцiального забезпечення; 

Фiнансово-економiчнi:  Економiчна ситуацiя на основних ринках збуту; 

Екологiчнi:  Вимоги до виконання норм екологiчної безпеки. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У 2019 роцi договори на дослiдження та розробки не укладалися. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не 

проводився. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Товариства, якi мають 

голосуючi акцiї, мають право голосу та 

зареєструвалися для участi у зальних 

зборах акцiонерiв. 

Фiзичнi та юридичнi особи, вiдповiдно 

до результатiв реєстрацiї акцiонерiв для 

участi у вiдповiдних Загальних зборах 

акцiонерiв 

Наглядова рада Голова Наглядової ради; секретар 

Наглядової ради, три члени Наглядової 

ради 

1) Голова Наглядової ради ПрАТ "ЗТР" 

- Машковцев Сергiй Вячеславович, 2) 

член Наглядової ради ПрАТ "ЗТР" - 

Коротка Ганна Лукiвна, 3) член 

Наглядової ради ПрАТ "ЗТР" - Паладiй 

Iгор Володимирович, 4) член 

Наглядової ради ПрАТ "ЗТР" - 

Романенко Микола Володимирович, 5) 

Секретар Наглядової ради ПрАТ "ЗТР" 

- Рибалко Олександр Вiкторович. 

Генеральний 

директор 

одноосiбний виконавчий орган Клейнер Iгор Саулович 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї, два члени 

Ревiзiйної комiсiї 

1) Голова Ревiзiйної комiсiї Турiй 

Олена Василiвна; 2) член Ревiзiйної 

комiсiї Шевченко Юрiй Миколайович; 

3) член Ревiзiйної комiсiї Линда 

Свiтлана Iванiвна. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 
Турiй Олена Василiвна 1975 Вища 23 

 ТОВ "Лугань", 34479348, 

заступник начальника 

фiнансово-економiчного 

вiддiлу 

28.09.2017, 3 

роки 

Опис: 
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя 

перевiряє: - достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; - вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, 

статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; - своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у 

бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i 

дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв; - правильнiсть визначення розмiру Статутного 

капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу; - дотримання Генеральним директором наданих йому 

повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; - 

своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; - зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей; - 

використання коштiв Резервного капiталу Товариства; - правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; - дотримання порядку оплати акцiй 

Товариства; - фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та позичкових коштiв; - 

контролює дотримання Товариством законодавства; - розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

зборам; - щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - вносить на Загальнi збори або 

Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Товариства; - вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Повноваження Голови 

Ревiзiйної комiсiї: - розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень; - органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та 

здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною комiсiєю; - координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї 

та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; - готує та виносить на розгляд 

Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi 

фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року; - пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими 

особами Товариства; - вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї. - iншi повноваження, 

визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного 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 Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що укладається Головою 

Ревiзiйної комсiсiї. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi 

посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний 

стаж роботи (рокiв) - 23 роки. Посадову особу обрано 28.09.2017 за рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. На виконання пункту 7.2. положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПрАТ "ЗТР ", 24.10.2017 

проведено засiдання Ревiзiйної комiсiї Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу, начальник вiддiлу 

планування та звiтностi, заступник директора по фiнансах. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз 

тим, що посадовою особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: 

заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Лугань", мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Госпiтальна, 12д, член Ревiзiйної комiсiї 

ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв", мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2. 

2 

Член Ревiзiйної комiсiї 
Шевченко Юрiй 

Миколайович 
1958 Вища 43 

ПАТ "ЗТР", 00213428, 

Спецiалiст I-ої категорiї 

28.09.2017, 3 

роки 

Опис: 
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 43 роки Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: спецiалiст I-ої категорiї. Протягом 

звiтного перiоду посадова особа обiймала посаду спецiалiста I-ої категорiї ПрАТ "ЗТР", iдентифiкацiйний код 00213428, мiсцезнаходження: 69600, 

м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3. 

3 

Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна 1972 Вища 26 

ПАТ "ЗТР", 00213428, 

начальник бюро вiддiлу 

управлiнського облiку 

28.09.2017, 3 

роки 

Опис: 
Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного 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 Приватного 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. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 26 рокiв Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: начальник бюро вiддiлу 

управлiнського облiку.  Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку ПрАТ 

"ЗТР", iдентифiкацiйний код 00213428, мiсцезнаходження: 69600, м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Запорiзький 

кабельний завод",  iдентифiкацiйний код 05755625, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2; член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Запорiзький 

завод надпотужних трансформаторiв", iдентифiкацiйний код 13604509, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2; член Ревiзiйної 

комiсiї ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, адреса пiдприємства: м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3. 

4 

Генеральний директор Клейнер Iгор Саулович 1955 Вища 46 
ПАТ "ЗТР", 00213428, 

Генеральний директор 

26.04.2017, 3 

роки 

Опис: 
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. 

Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його 

компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, 

рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i 

органiзовує виконання їх рiшень. Сумiсництво Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається 

лише за згодою Наглядової ради. З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким визначаються умови 

здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо. Генеральний директор 

зобов'язаний: - своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення, прийняття якого 

вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв; - звiтувати перед Наглядовою радою про 

свою дiяльнiсть; - дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства розумно i сумлiнно; 

- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах компетенцiї цих органiв; - використовувати 

майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для досягнення цiлей його дiяльностi; - бути лояльним по вiдношенню до Товариства; - 

не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового i iншого характеру про дiяльнiсть Товариства, що 

складають комерцiйну таємницю, а також не розголошувати i не використовувати в особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб 

iнсайдерську iнформацiю Товариства; - iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу; - виконувати iншi 

обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими внутрiшнiми документами Товариства. Генеральний директор має право: - 

запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства; - першого пiдпису усiх фiнансових документiв; - 

заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися; - притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних у 

спричиненнi шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi; - на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та 

iнших витрат, якi вiн понiс у процесi виконання своїх обов'язкiв; - користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими 

законодавством, контрактом i рiшеннями Наглядової ради. Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, 

частки, паї) в пiдприємствах, що конкурують з Товариством. Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний 

директор може обiймати iншi оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях 

виключно за згодою Наглядової ради. Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi прямi або 

непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рiшення. Безпосереднє 

керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства здiйснюється 

керiвниками 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. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод 

не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 46 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймав посади: Генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 
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Головний бухгалтер 
Нiколаєнко Людмила 

Iванiвна 
1955 Вища 46 

ВАТ "Завод МГТ", 13604900, 

Головний бухгалтер 

14.04.2003, на 

невизначений 

термiн 

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; - 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.  Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод 

не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 46 рокiв. 

Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посади: Головний бухгалтер.  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 
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Голова Наглядової ради 
Машковцев Сергiй 

Вячеславович 
1974 Вища 23 

ТОВ "Лугань", 34479348, 

головний юрисконсульт 

12.04.2019, 

переобрано 

строком на 3 

роки 

Опис: 
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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); - про заснування iнших 

юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо 

набуття чи припинення участi Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на 

пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради 

законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про надання попередньої згоди 

Генеральному директору на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту; - подання на розгляд Загальним зборам 

пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 Статуту; - прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд 

вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд 

Загальних зборiв подання про вчинення цих правочинiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання (замiну) 

зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - 

надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, у 

випадках, визначених законодавством; - затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних; - погодження за 

поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за 

власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння Товариства; - погодження за поданням Генерального директора кандидатур 

на посади керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за 

власним бажанням), визначення умов оплати їх працi; - прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської 

дiяльностi залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; - попереднiй розгляд 

рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; - визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення 

контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських 

перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту; - попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що 

пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених законодавством; - подання Загальним зборам пропозицiй з питань 

дiяльностi Товариства; - подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй; - контроль за реалiзацiєю 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх 

реалiзацiєю; - аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики, 

додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Генерального директора; - 

забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що 

включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були 

виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором); - розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових 

розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою 

акцiонерiв Товариства; - розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на розгляд 

Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi); проведення перевiрки достовiрностi рiчної та 

квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв; - визначення загальних засад iнформацiйної 

полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi 

становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; - здiйснення контролю 



за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства; - погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за 

його поданням; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради. Повноваження Голови Наглядової ради: - розподiляє 

обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження; - органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням 

рiшень Наглядової ради; - координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, 

органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; - пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами 

Товариства, з державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами; - пiдписує 

документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити; - готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про 

дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради; - вiдкриває Загальнi 

збори; - пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до нього, якими 

визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та 

компенсацiї тощо; - вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради; - iншi повноваження, визначенi Статутом, 

Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  Загальний стаж роботи (рокiв) - 23 роки. 

Посадову особу обрано (переобрано) 12.04.2019 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з припиненням 

повноважень членiв Наглядової ради. На виконання пункту 7.2. положення "Про Наглядову раду ПрАТ "ЗТР",  15.04.2019 проведено засiдання 

Наглядової ради Товариства на якому прийнято рiшення про обрання посадової особи на посаду Голови Наглядової ради. Протягом останнiх 5 

рокiв посадова особа обiймала посади: головний юрисконсульт з питань корпоративного управлiння, директор департаменту з управлiння 

активами. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: голова Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 

13604900, мiсцезнаходження: м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, директор департаменту з управлiння активами ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент",  iдентифiкацiйний код 33499232, мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Госпiтальна, 12д. Особа є акцiонером ПрАТ "ЗТР". 
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Член Наглядової ради Коротка Ганна Лукiвна 1953 Вища 49 

ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент", 33499232, 

заступник директора 

Департаменту з правових 

питань 

12.04.2019, 

переобрано 

строком на 3 

роки 

Опис: 
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. Посадову особу обрано (переобрано) 12.04.2019 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової ради.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 49 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади:  директор департаменту з правових питань. 

Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: Директор Департаменту з правових питань ТОВ "Енергетичний Стандарт 

(Україна)", мiсцезнаходження: м. Київ вул. Лаврська, 16.  Посадова особа є акцiонером ПрАТ "ЗТР". 
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Член Наглядової ради Паладiй Iгор Володимирович 1962 Вища 31 

ТОВ "Лугань", 34479348, 

заступник директора з 

економiчної безпеки 

12.04.2019, 

переобрано 

строком на 3 

роки 

Опис: 
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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.  

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. Посадову особу обрано (переобрано) 12.04.2019 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 31 рiк. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: заступник директора з економiчної безпеки, 

провiдний фахiвець з економiчної безпеки. Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний фахiвець з економiчної 

безпеки ПАТ "Сумиобленерго", iдентифiкацiйний код 23293513, мiсцезнаходження: м. Суми, вул. Iвана Сiрка, 7. Особа є акцiонером ПрАТ "ЗТР". 
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Член Наглядової ради 
Романенко Микола 

Володимирович 
1981 Вища 18 

ПАТ "ЗТР", 00213428, 

юрисконсульт 

12.04.2019, 

переобрано 

строком на 3 

роки 

Опис: 
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась.  Змiн у персональному складi посадових осiб за 

звiтний перiод не було. Посадову особу обрано (переобрано) 12.04.2019 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 18 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: юрисконсульт, провiдний юрисконсульт. 

Протягом звiтного перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПрАТ "ЗТР", iдентифiкацiйний код 00213428, 

мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "Завод МГТ", iдентифiкацiйний код 13604900, 

мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3. Особа є акцiонером ПРАТ "ЗТР". 
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Член Наглядової ради 
Рибалко Олександр 

Вiкторович 
1970 Вища 29 

ПАТ "ЗТР", 00213428, 

провiдний юрисконсульт 

12.04.2019, 

переобрано 

строком на 3 

роки 

Опис: 
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Приватного 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 Приватного 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. 

Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний 

перiод не було. Посадову особу обрано (переобрано) 12.04.2019 за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) - 29 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв посадова особа обiймала посади: провiдний юрисконсульт. Протягом звiтного 

перiоду посадова особа обiймала наступнi посади: провiдний юрисконсульт ПрАТ "Запорiжтрансформатор", iдентифiкацiйний код 00213428, 

мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, член Наглядової ради ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв", 

iдентифiкацiйний код 13604509, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, член Наглядової ради ПрАТ "Запорiзький кабельний 

завод", iдентифiкацiйний код 05755625, мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2. Особа є акцiонером ПрАТ "ЗТР". 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Ревiзiйної комiсiї Турiй Олена Василiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Шевченко Юрiй Миколайович 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Линда Свiтлана Iванiвна 8 407 0,0003804 8 407 0 

Генеральний директор Клейнер Iгор Саулович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Нiколаєнко Людмила Iванiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Машковцев Сергiй Вячеславович 1 0,00000000

045 

1 0 

Член Наглядової ради Коротка Ганна Лукiвна 1 0,00000000

045 

1 0 

Член Наглядової ради Паладiй Iгор Володимирович 1 0,00000000

045 

1 0 

Член Наглядової ради Романенко Микола Володимирович 1 0,00000000

045 

1 0 

Член Наглядової ради Рибалко Олександр Вiкторович 1 0,00000000

045 

1 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В умовах наявної макроекономiчної та полiтичної ситуацiї головною метою ПрАТ "ЗТР" є: 

- нарощування обсягiв виробництва та продажу; 

- збереження позицiї лiдера на ринку України; 

- нарощування обсягiв реалiзацiї на ринках СНД;   

- збереження лiдерства на ринку СНД в сегментi трансформаторного обладнання 500-750 кВ; 

- зростання обсягiв поставок в країни Далекого зарубiжжя, а саме в країни Близького Сходу та 

Азiї, Латинської Америки. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Передбачається подальше впровадження певних заходiв з вдосконалення технологiї, 

покращення показникiв якостi продукцiї. Активiзацiя зусиль з просування на ринки СНД та 

Далекого зарубiжжя керованих шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання 

для електричних мереж змiнного струму) та системи дiагностики, управлiння та монiторингу 

трансформаторного обладнання. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом звiтного перiоду Товариством не укладались деривативи та не вчинялись правочини 

щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
В ходi своєї дiяльностi пiдприємство пiддається ряду фiнансових ризикiв, серед яких валютний 

ризик, ризик збiльшення вiдсоткової ставки кредиторами, ризик змiнення цiн на матерiали та 

комплектацiю. Загальна програма управлiння ризиками на пiдприємствi нацiлена на зведення до 

мiнiмуму потенцiйного негативного впливу на фiнансовi результати пiдприємства.Пiдприємство 

не використовує похiднi фiнансовi iнструменти з метою хеджування ризикiв, оскiльки ринок 

похiдних iнструментiв в Українi не розвинений. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Основними ризиками для Товариства є:  

- ризик неплатежiв з боку замовникiв;  

- ризик пiдвищення цiн на основнi матерiали та комплектуючi, що використовуються для 

виробництва;  

- посилення позицiй конкурентiв, зокрема китайських виробникiв, на ринку СНД; 

- посилення конкуренцiї на ринку України внаслiдок зменшення iмпортного мита на 

трансформаторне обладнання. 

Заходи, що розробляються пiдприємством для мiнiмiзацiї ризикiв:  

- застосування в умовах оплати акредитиву та надходження остаточного платежу перед 

вiдвантаженням, пiсля проведення випробувань;  

- диверсифiкацiя закупiвель матерiалiв та комплектуючих; 

- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки цiн; 

- пiдписання довгострокових рамкових угод з основними постачальниками; 

- оптимiзацiя конструкцiї трансформаторного обладнання з метою зниження собiвартостi 



продукцiї; 

- диверсифiкацiя ринкiв збуту, посилення присутностi на ринках Далекого зарубiжжя. 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний 

кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання 

затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв приватного 

акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" кодекс корпоративного управлiння не 

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким 

керується емiтент, не наводиться. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося 

рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПрАТ "ЗТР" на 

фондових бiржах не торгуються. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси 

не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом емiтента. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 12.04.2019 

Кворум зборів 99,4059 

Опис Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах: 

1) Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 

припинення їх повноважень. 

2) Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2018 рiк та затвердження 



заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Генерального директора Товариства. 

3) Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан 

Товариства у 2018 роцi та затвердження заходiв за результатами його розгляду, 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 

4) Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк, 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства. 

5) Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової 

звiтностi) Товариства за 2018 рiк. 

6) Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв 

Товариства на 2019 рiк. 

7) Прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 

8) Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. 

9) Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про 

Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор". 

10) Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради 

Товариства. 

11) Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

12) Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх 

винагороди та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з 

членами Наглядової ради Товариства. 

13) Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 

З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 

осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї):  

1) Овденко Галина Володимирiвна; 

2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 

3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 

4) Вагiна Тетяна Григорiвна. 

Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. 

Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

З другого питання порядку денного: прийняти до вiдома та затвердити звiт 

Генерального директора Товариства за 2018 рiк. Роботу Генерального директора 

Товариства у 2018 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 та затвердити звiт 

Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2018 роцi. 

Роботу Наглядової ради у 2018 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: затвердити звiт та висновки Ревiзiйної 

комiсiї Товариства за 2018 рiк. 

З п'ятого питання порядку денного: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову 

звiтнiсть) Товариства за 2018 рiк. 

З шостого питання порядку денного: затвердити основнi напрямки дiяльностi i 

плани Товариства на 2019 рiк. 

З сьомого питання порядку денного: збиток Товариства, отриманий за пiдсумками 

господарської дiяльностi в 2018 роцi покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх 

перiодiв. У зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку за пiдсумками 2018 року та 

нерозподiленого прибутку за пiдсумками попереднiх рокiв дивiденди не 

нараховувати та не виплачувати. 



З восьмого питання порядку денного: затвердити висновки зовнiшнього аудиту. 

З дев'ятого питання порядку денного: затвердити нову (тринадцяту) редакцiю 

положення "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiжтрансформатор". 

З десятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв 

Наглядової ради Товариства. 

З одинадцятого питання порядку денного:Перелiк кандидатiв до складу 

Наглядової ради Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв 

порiвняно з iншими кандидатами до складу Наглядової ради Товариства: 

1) Коротка Ганна Лукiвна; 

2) Машковцев Сергiй Вячеславович; 

3) Паладiй Iгор Володимирович; 

4) Рибалко Олександр Вiкторович; 

5) Романенко Микола Володимирович. 

З дванадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 

Затвердити наступний розмiр оплати членiв Наглядової ради Товариства за 

договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами надаються 

членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства 

особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами 

Наглядової ради Товариства. 

З тринадцятого питання порядку денного:згiдно частини 3 статтi 70 Закону 

України "Про акцiонернi товариства", схвалити вчинення Товариством наступних 

значних правочинiв. 

Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту 

прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть 

кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 300 (триста) мiльйонiв 

доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, 

предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов'язаннями 

третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, 

заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, 

укладення договорiв гарантiй та акредитивiв. 

Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту 

прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть 

кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 130 (сто тридцять) 

мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - 

правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг. 

Схвалити вчинення Товариством правочинiв протягом одного року з моменту 

прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна вартiсть 

кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 130 (сто тридцять) 

мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - 

правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством. 

Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про 

вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а також 

про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому 

числi їх вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього 

рiшення. 

Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про 

визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо пiдписання та 

укладення вищезазначених правочинiв. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 07.10.2019 

Кворум зборів 99,4024 



Опис Перелiк питань, що розглядались на позачергових Загальних зборах: 

1) Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та 

припинення їх повноважень. 

2) Про звернення до господарського суду iз заявою про вiдкриття провадження у 

справi про банкрутство. 

3) Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства, у 

зв'язку зi змiною мiсцезнаходження (адреси) Товариства. 

З першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 

осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї):  

1) Терещук Олександр Олександрович; 

2) Лагодюк Євгенiй Степанович; 

3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 

4) Овденко Галина Володимирiвна. 

Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. 

Припинити повноваження обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

З другого питання порядку денного: подати до господарського суду заяву про 

вiдкриття провадження у справi про банкрутство Приватного акцiонерного 

товариства "Запорiжтрансформатор". Органiзацiю виконання цього рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв покласти на Генерального директора Приватного 

акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор". 

З третього питання порядку денного: Рiшення з 3 питання порядку денного не 

прийнято. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 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 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) 

подання до господарського суду заяви про вiдкриття 

провадження у справi про банкрутство Приватного акцiонерного 

товариства "Запорiжтрансформатор". 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Нi 

Інше (зазначити) Нi 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Всi черговi загальнi збори було проведено. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Всi позачерговi загальнi збори було 

проведено. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Машковцев 

Сергiй 

Вячеславович 

 X Голова Наглядової ради:  

- розподiляє обов'язки мiж членами 

Наглядової ради та визначає їх 



повноваження;  

- органiзує роботу Наглядової ради та 

здiйснює контроль за виконанням рiшень 

Наглядової ради;  

- координує пiдготовку i скликає засiдання 

Наглядової ради та головує на них, 

затверджує порядок денний засiдань, 

органiзує ведення протоколiв засiдань 

Наглядової ради;  

- пiдтримує постiйнi контакти та представляє 

Наглядову раду у роботi з iншими органами 

Товариства, з державними i громадськими 

органами, з будь-якими пiдприємствами, 

органiзацiями, установами та громадянами; 

- пiдписує документи, виданi Наглядовою 

радою, в тому числi вiдповiдi на запити; 

- готує проект звiту та звiтує перед рiчними 

Загальними зборами про  дiяльнiсть 

Наглядової ради;  

- пiдписує вiд iменi Товариства контракт 

(строковий трудовий договiр) з Генеральним 

директором та додатковi угоди до нього; 

 

- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для 

органiзацiї дiяльностi Наглядової ради; 

-  бере участь у Загальних зборах; 

- бере участь, приймає рiшення, надає 

пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; 

- виконує рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою.  

 

Коротка Ганна 

Лукiвна 

 X Член Наглядової ради:  

-  бере участь у Загальних зборах; 

- бере участь, приймає рiшення, надає 

пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; 

- виконує рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою.  

 

Паладiй Iгор 

Володимирович 

 X Член Наглядової ради:  

-  бере участь у Загальних зборах; 

- бере участь, приймає рiшення, надає 

пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; 

- виконує рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою.  

Романенко 

Микола 

Володимирович 

 X Член Наглядової ради:  

-  бере участь у Загальних зборах; 

- бере участь, приймає рiшення, надає 



пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; 

- виконує рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою.  

Рибалко 

Олександр 

Вiкторович 

 X Секретар Наглядової ради:  

- за дорученням Голови Наглядової ради 

повiдомляє усiх членiв Наглядової ради про 

проведення засiдань Наглядової ради;  

- забезпечує Голову та iнших членiв 

Наглядової ради необхiдною iнформацiєю та 

документацiєю;  

- здiйснює облiк кореспонденцiї, яка 

адресована Наглядовiй радi, та органiзує 

пiдготовку вiдповiдних вiдповiдей;  

- оформляє документи, виданi Наглядовою 

радою чи Головою Наглядової ради, та 

забезпечує їх надання членам Наглядової 

ради та iншим, за призначенням, особам;  

- оформляє протоколи засiдань Наглядової 

ради та витяги з них;  

- iнформує членiв Наглядової ради про 

рiшення, прийнятi Наглядовою радою 

шляхом заочного (змiшаного) голосування; 

-  бере участь у Загальних зборах; 

- бере участь, приймає рiшення, надає 

пропозицiї та зауваження на засiданнях 

Наглядової ради; 

- виконує рiшення, прийнятi Загальними 

зборами та Наглядовою радою.  

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

У звiтному перiодi проводились засiдання наглядової ради, на 

яких приймались рiшення щодо надання згоди на вчинення 

Товариством значних правочинiв, про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження ринкової вартостi майна, про 

погодження i внесення на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв 

рiчних результатiв дiяльностi Товариства, про проведення 

чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та органiзацiйнi 

питання з цього приводу, про затвердження ринкової вартостi 

майна, погодження кандидатур керiвникiв за функцiями 

управлiння та представництв Товариства, про затвердження 

фiнансової звiтностi, про внесення змiн до органiзацiйної 

структури управлiння, про погодження скорочення чисельностi 

працiвникiв, про погодження кандидатури аудитора, про 

лiквiдацiю представництва. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X д/в 



З питань призначень  X д/в 

З винагород  X д/в 

Інше (зазначити) 
У складi Наглядової ради комiтетiв 

не створено 
д/в 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Засiдання комiтетiв не вiдбувалось 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Дiяльнiсть Наглядової ради у 2019 роцi є задовiльною та такою, 

що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам 

дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства 

та акцiонерiв в цiлому. 

 

 

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 (зазначити) 

д/н 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) д/н 

 



Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Клейнер Iгор Саулович Генеральний директор 

До компетенцiї Генерального директора належать усi питання 

дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема вiн: 

представляє Товариство у вiдносинах з українськими та 

iноземними громадянами, особами без громадянства, 

пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами 

державної влади або мiсцевого самоврядування та будь-якими 

iншими суб'єктами; 

подає на затвердження Наглядової ради пропозицiї щодо 

органiзацiйної структури управлiння Товариства; 

подає для погодження Наглядовiй радi кандидатури керiвникiв за 

функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, за 

виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до 

органiзацiйної структури управлiння Товариства, визначає умови 

оплати їх працi; 

призначає та звiльняє за погодженням iз Наглядовою радою 

керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, застосовує щодо них 

заходи заохочення та накладає стягнення; 

органiзовує розробку та затверджує поточнi плани i оперативнi 

завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 

розподiляє обов'язки мiж керiвниками за функцiями управлiння; 

самостiйно розпоряджається коштами та майном Товариства, 

укладає договори, правочини, здiйснює операцiї, в тому числi 

укладає кредитнi договори, договори про надання майна 

Товариства в заставу, iпотеку тощо, договори про видачу вiд 

iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств з 

урахуванням вимог, встановлених роздiлом 13 Статуту; 

своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо 

необхiдностi вчинення Товариством значних правочинiв у 

випадках, передбачених законодавством та Статутом; готує 

Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким правочинам; 

готує пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи 

продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

готує пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових 

векселiв, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп 



розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та 

припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах 

та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у 

тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових 

органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб тощо; 

за погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi 

документи (змiни до установчих документiв) нових 

господарських товариств, iнших юридичних осiб, створених 

Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi 

приймає участь (голосує) на установчих та iнших зборах таких 

юридичних осiб; 

вимагає, у разi необхiдностi, скликання засiдання Наглядової 

ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати 

участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; 

вимагає скликання Наглядовою радою позачергових Загальних 

зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або необхiдностi, у передбачених законодавством 

випадках, вчинення значного правочину; 

подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо скликання 

чергових та позачергових Загальних зборiв, у тому числi щодо 

проекту порядку денного, рекомендацiї та проекти рiшень з 

питань, включених до проекту порядку денного; здiйснює 

органiзацiйне забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) їх 

скликання та проведення. У разi необхiдностi обрання нового 

складу Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає 

вимогам Статуту, на вимогу членiв Наглядової ради, якi 

залишилися, органiзовує у визначенi законодавством строки 

скликання та проведення позачергових Загальних зборiв з метою 

обрання нового складу Наглядової ради; 

готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання; 

органiзовує складання та надання Наглядовiй радi квартальних та 

рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на 

розгляд Загальних зборiв; 

подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; 

органiзовує за рiшенням Загальних зборiв нарахування та 

виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi 

Товариством; 

органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв та 

Наглядової ради;  

у випадках, передбачених законодавством, а також у разi 

прийняття вiдповiдного рiшення Наглядовою радою, забезпечує 

проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. 

Кандидатура аудитора та умови договору з ним повиннi бути 

погодженi iз Наглядовою радою;  

без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi 

юридичнi дiї у межах компетенцiї, визначеної Статутом, у тому 

числi: 

- вiдкриває та закриває рахунки у банкiвських установах; 

- пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та 



немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення тощо; 

- здiйснює операцiї, виступає вiд iменi Товариства у 

взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами; 

наймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, 

вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової 

дiяльностi та накладає стягнення за порушення вiдповiдно до 

законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 

укладає трудовi договори та угоди (крiм працiвникiв товариства, 

пiдписання трудових договорiв з якими законодавством та 

Статутом вiднесено до компетенцiї iнших осiб); 

встановлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв 

Товариства (крiм осiб, розмiр та умови оплати працi яких 

визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згiдно 

з вимогами  законодавства, штатнi розклади вiдокремлених 

пiдроздiлiв Товариства; 

у межах своєї компетенцiї видає накази та розпорядження, дає 

вказiвки, обов'язковi для виконання усiма працiвниками 

Товариства, включаючи вiдокремленi пiдроздiли; 

подає Наглядовiй радi з власної iнiцiативи, у разi необхiдностi, на 

погодження накази або iншi рiшення; 

здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення 

нормальної роботи Товариства, згiдно iз законодавством, 

Статутом та внутрiшнiми документами Товариства; 

пiдписує вiд iменi власника колективний договiр, змiни та 

доповнення до нього; 

забезпечує оформлення виписок iз Статуту (змiн до нього), 

витягiв iз протоколiв Загальних зборiв та iнших документiв, що 

затверджено Загальними зборами, та пiдписує цi документи;   

вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi 

вiдповiдно до Статуту вiдносяться до компетенцiї Загальних 

зборiв або Наглядової ради.  

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання виконавчого органу не проводились, оскiльки 

виконавчий орган Товариства є оноосiбним. Дiяльнiсть 

виконавчого органу не зумовила суттевих змiн у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.  

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Робота Генерального директора Товариства у 2019 роцi є 

задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї 

розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, 

а також iнтересам Товариства в цiлому. 



 

Примітки 
д/н  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

На ПрАТ "ЗТР" впроваджено систему внутрiшнього контролю, а саме: 

- контроль виконання вимог мiжнародних стандартiв системи менеджменту - проведення 

внутрiшнiх аудитiв згiдно до затвердженого графiку; 

- контроль виконання вимог технологiчних процесiв - перевiрка технiчної дисциплiни; 

- контроль додержання вимог охорони працi, екологiчних вимог, протипожежної безпеки - 

щоденний монiторинг фахiвцями вiдповiдних пiдроздiлiв; 

- метрологiчний контроль обладнання, що використовується в технологiчному процесi - згiдно 

до затвердженого графiку; 

- контроль виконання задач бiзнес-проектiв ПрАТ "ЗТР"  - щомiсячно. 

Вiдповiднiсть iнтегрованої системи менеджмента ПрАТ "ЗТР" стандартам ISO пiдтверджена  

провiдними мiжнародними та нацiональними сертифiкацiйними органiзацiями: 

Органiзацiя                                                                                                                                

Стандарт 

ТОВ "БЮРО ВЕРIТАС СЕРТИФIКЕЙШН УКРАЇНА", м. Київ ISO 14001:2015 "Системи 

екологiчного управлiння. Вимоги та настанови  щодо застосування" 

ТОВ "БЮРО ВЕРIТАС СЕРТИФIКЕЙШН УКРАЇНА", м. Київ OHSAS 18001:2007  Системи 

управлiння  гiгiєною та безпекою працi" 

IП СЖС Україна, м. Одеса ISO 9001: 2015 "Системи менеджменту якостi. Вимоги" 

УкрНДIмет-Серт, орган по сертифiкацiї, ДП, м. Харкiв ДСТУ ISO 9001:2015 "Системи 

управлiння якiстю. Вимоги".  

ТОВ "БЮРО ВЕРIТАС", м. Днiпро ISO 3834-2:2005 "Вимоги до якостi зварювання 

плавленням металевих матерiалiв. Частина 2. Всебiчнi вимоги до якостi 

Нацiональне агенство з акредитацiї в Українi, м. Київ ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 "Загальнi 

вимоги до компетентностi випробувальних та калiбрувальних лабораторiй" (ISO/IEC 

17025:2005, IDT)  

ТОВ "БЮРО ВЕРIТАС", м. Днiпро EN ISO 12944 "Фарби та лаки - Захист вiд корозiї 

сталевих конструкцiй системами захисних покриттiв" 

 

  

 

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 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 



рів жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні ні ні так 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

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 порядок розподілу прибутку  X 

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

Положення про порядок надання iнформацiї акцiонерам. 

 



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) д/н 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент", що дiє вiд свого 

iменi, але в iнтересах та за рахунок 

активiв Пайового закритого 

недиверсифiкованого венчурного 

iнвестицiйного фонду "Четвертий" 

ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент" 

33499232 43,32 

2 ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент", що дiє вiд свого 

iменi, але в iнтересах та за рахунок 

33499232 54,54 



активiв Пайового закритого 

недиверсифiкованого венчурного 

iнвестицiйного фонду "Сьомий" 

ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент" 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

221 025 000 21 408 679 п.10 Прикiнцевих та перехiдних 

положень Закону України "Про 

депозитарну систему України" та 

Листа Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

№08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 

року 

12.10.2013 

Опис д/н 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
1. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв iз числа 

фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть строком на три роки та виконують свої 

повноваження до наступного свого переобрання. Повноваження члена Наглядової ради 

припиняються достроково: - у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у 

будь-який час i з будь-яких пiдстав; - без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у 

разi настання певних обставин, а саме: - за власним бажанням за умови письмового 

повiдомлення Наглядової ради за два тижнi; - за станом здоров'я, у тому числi хвороби, що 

зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть 

протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; - в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням 

суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання 

ним обов'язкiв (позбавлення волi, судова заборона обiймати певнi посади тощо); - у разi смертi, 

визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - у разi отримання 

Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є 

представником акцiонера; - в iнших випадках, передбачених законодавством. 2. Обрання та 

припинення повноважень Генерального директора, а також прийняття рiшення про його 

вiдсторонення здiйснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. 

Строк повноважень Генерального директора складає три роки. У випадку закiнчення строку 

повноважень Генерального директора вiн продовжується до моменту переобрання Генерального 

директора у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального 

директора можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з 

будь-яких пiдстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без 

ухвалення органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а 

саме: - за власним бажанням з письмовим повiдомленням Наглядової ради за два тижнi; - у разi 

набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Генерального директора засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, судова 

заборона обiймати певнi посади тощо); - у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено 

дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; - в iнших випадках, передбачених законодавством. 3. 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами в кiлькостi трьох осiб строком на три роки з 



числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб ? 

акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у 

порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. У разi, якщо пiсля закiнчення строку 

повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання 

Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами 

вiдповiдного рiшення. Повноваження Голови та/або членiв Ревiзiйної комiсiї можуть бути 

припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у будь-який час та з будь-яких 

пiдстав. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи припиняються достроково: - у 

разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких пiдстав; 

- без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: -

 за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Ревiзiйної комiсiї за два тижнi; - 

за станом здоров'я, у тому числi i хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому 

законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; - в разi 

набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Ревiзiйної комiсiї засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, судова 

заборона обiймати певнi посади тощо); - у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено 

дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в iнших випадках, передбачених законодавством. 4. 

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду наказом Генерального директора 

Товариства. Повноваження Головного бухгалтера можуть бути припиненi у разi настання 

певних подiй, а саме: - за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за два 

тижнi; - у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; - в iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених 

Статутом, 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, в тому числi затвердження Положення "Про надання iнформацiї 

акцiонерам Приватного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" та Положення "Про 

порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного акцiонерного товариства 

"Запорiжтрансформатор", внесення змiн до них; створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердження їх положень, 

внесення змiн до них; затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;    

вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема: пiдготовка, 

затвердження повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проекту 

порядку денного, порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення 

та про включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до проекту 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;    прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної 

комiсiї депозитарнi установi, затвердження умов договору про передачу таких повноважень; 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 (засвiдчення) 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 умов контракту (строкового трудового 

договору), який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розiрвання контракту, 

встановлення розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд iменi 

Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою 

радою; прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

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. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального 

директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї 

Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi; 

визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання 

аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, 

визначеного законодавством; вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у 

тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях), про заснування 

iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення 

Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi 

Товариства у складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди 

Генеральному директору на пiдписання установчих документiв таких юридичних осiб або змiн 

до них; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; прийняття рiшення про 

надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та 

Статутом; подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 Статуту; прийняття рiшення про надання 

згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є 

заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на 

розгляд Загальних зборiв питання про надання згоди на 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) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi 

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її 

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 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 господарською 

дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та 

аудиторських перевiрок 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 

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.   2. До компетенцiї Генерального директора належать усi питання дiяльностi Товариства, 

крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, зокрема 

вiн: представляє Товариство у вiдносинах з українськими та iноземними громадянами, особами 

без громадянства, пiдприємствами, установами та органiзацiями, органами державної влади або 

мiсцевого самоврядування та будь-якими iншими суб'єктами; подає на затвердження Наглядової 

ради пропозицiї щодо органiзацiйної структури управлiння Товариства; подає для погодження 

Наглядовiй радi кандидатури керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та звiльнення, 

за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури 

управлiння Товариства, визначає умови оплати їх працi; призначає та звiльняє за погодженням iз 

Наглядовою радою керiвникiв вiдокремлених пiдроздiлiв, застосовує щодо них заходи 

заохочення та накладає стягнення; органiзовує розробку та затверджує поточнi плани i 

оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; розподiляє обов'язки мiж 

керiвниками за функцiями управлiння; самостiйно розпоряджається коштами та майном 

Товариства, укладає договори, правочини, здiйснює операцiї, в тому числi укладає кредитнi 

договори, договори про надання майна Товариства в заставу, iпотеку тощо, договори про видачу 

вiд iменi Товариства фiнансових гарантiй та поручительств з урахуванням вимог, встановлених 

роздiлом 13 Статуту; своєчасно виносить на розгляд Наглядової ради питання щодо 



необхiдностi вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, передбачених 

законодавством та Статутом; готує Наглядовiй радi висновки та пропозицiї по таким 

правочинам; готує пропозицiї Наглядовiй радi про анулювання акцiй чи продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй; готує пропозицiї Наглядовiй радi про розмiщення Товариством 

iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, за винятком податкових векселiв, про порядок та умови їх 

випуску, а також про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; подає 

на розгляд Наглядової ради пропозицiї про участь та припинення участi Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у 

тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях); про заснування 

iнших юридичних осiб тощо; за погодженням iз Наглядовою радою пiдписує установчi 

документи (змiни до установчих документiв) нових господарських товариств, iнших юридичних 

осiб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довiреностi приймає участь 

(голосує) на установчих та iнших зборах таких юридичних осiб; вимагає, у разi необхiдностi, 

скликання засiдання Наглядової ради, за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати 

участь у засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; вимагає скликання Наглядовою 

радою позачергових Загальних зборiв у разi порушення провадження про визнання Товариства 

банкрутом або необхiдностi, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного 

правочину; подає на розгляд Наглядової ради пропозицiї щодо скликання чергових та 

позачергових Загальних зборiв, у тому числi щодо проекту порядку денного, рекомендацiї та 

проекти рiшень з питань, включених до проекту порядку денного; здiйснює органiзацiйне 

забезпечення (за рiшенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разi необхiдностi 

обрання нового складу Наглядової ради, якщо кiлькiсть її членiв не вiдповiдає вимогам Статуту, 

на вимогу членiв Наглядової ради, якi залишилися, органiзовує у визначенi законодавством 

строки скликання та проведення позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу 

Наглядової ради; готує Наглядовiй радi пропозицiї щодо основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства, його планiв та звiтiв про їх виконання; органiзовує складання та надання Наглядовiй 

радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд 

Загальних зборiв; подає Наглядовiй радi пропозицiї щодо дивiдендної полiтики; органiзовує за 

рiшенням Загальних зборiв нарахування та виплату доходiв за цiнними паперами, що випущенi 

Товариством; органiзовує контроль виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  у 

випадках, передбачених законодавством, а також у разi прийняття вiдповiдного рiшення 

Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. 

Кандидатура аудитора та умови договору з ним повиннi бути погодженi iз Наглядовою радою;  

без довiреностi дiє вiд iменi Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї у межах 

компетенцiї, визначеної Статутом, у тому числi: - вiдкриває та закриває рахунки у 

банкiвських установах; - пiдписує усi документи грошового, кредитного, майнового та 

немайнового характеру, звiти та баланси, листи, звернення тощо; - здiйснює операцiї, 

виступає вiд iменi Товариства у взаємовiдносинах з будь-якими третiми особами; наймає на 

роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Товариства, вживає до них заходи заохочення за 

результатами їх трудової дiяльностi та накладає стягнення за порушення вiдповiдно до 

законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; укладає трудовi договори та 

угоди (крiм працiвникiв товариства, пiдписання трудових договорiв з якими законодавством та 

Статутом вiднесено до компетенцiї iнших осiб); встановлює форми, системи та порядок оплати 

працi працiвникiв Товариства (крiм осiб, розмiр та умови оплати працi яких визначаються 

Загальними зборами або Наглядовою радою) згiдно з вимогами  законодавства, штатнi розклади 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; у межах своєї компетенцiї видає накази та 

розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для виконання усiма працiвниками Товариства, 

включаючи вiдокремленi пiдроздiли; подає Наглядовiй радi з власної iнiцiативи, у разi 

необхiдностi, на погодження накази або iншi рiшення; здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для 

забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно iз законодавством, Статутом та внутрiшнiми 

документами Товариства; пiдписує вiд iменi власника колективний договiр, змiни та доповнення 



до нього; забезпечує оформлення виписок iз Статуту (змiн до нього), витягiв iз протоколiв 

Загальних зборiв та iнших документiв, що затверджено Загальними зборами, та пiдписує цi 

документи;   вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, якi вiдповiдно до Статуту 

вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв або Наглядової ради.  3. При здiйсненнi контролю 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства 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; 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 проекту порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання 

позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на 

Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу.  4. Головний бухгалтер Товариства: представляє iнтереси Товариства в органах 

державної влади, на пiдприємствах, установах та органiзацiях з питань, що входять у рамки 

своєї компетенцiї; вимагає вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства надання 

iнформацiї, документiв та пояснень з питань дотримання порядку облiку, зберiгання та 

витрачання грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, рацiонального та ефективного 

використання матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв; пiдписуває та вiзує документи в 

межах своєї компетенцiї; веде листування з iншими пiдприємствами та органiзацiями з питань 

надання iнформацiї та документiв, необхiдних для виконання посадових обов'язкiв; органiзовує 

роботу бухгалтерської служби та контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського  

облiку усiх господарських операцiй; забезпечує складання на основi даних бухгалтерського та 

податкового облiку  фiнансової, статистичної та податкової  звiтностi про фiнансовий стан, 

результати дiяльностi  та обiгу грошових коштiв пiдприємства. Забезпечує формування 

щомiсячних прогнозних  розрахункiв з податку на додану вартiсть для оптимiзацiї нарахування 

та сплати до бюджету податку на додану вартiсть. Формує у вiдповiдностi до вимог 

нацiональних та мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi 

облiкову полiтику пiдприємства; взаємодiє з Державною фiскальною службою з питань 

результатiв перевiрок комплексних, документальних, тематичних та зустрiчних перевiрок 

пiдприємства, готує листи, запити, заперечення органам державної фiскальної служби; взаємодiє 

з Державною фiнансовою iнспекцiєю України  з питань надання iнформацiї та результатiв 

зустрiчних звiрок  з метою пiдтвердження обсягiв та якостi операцiй i розрахункiв пiдприємств 

України вiдповiдно до Плану контрольно-ревiзiйної роботи; здiйснює координацiю роботи 

робiтникiв бухгалтерiї по своєчасному та систематичному формуванню даних бухгалтерського 

та податкового  облiку. 

 



10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР", 

НКЦПФР 

 

 

 

ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТI  

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР", 

код ЄДРПОУ 00213428, 

що зареєстроване за адресою: 

69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Днiпровське Шосе, будинок 3 

 

м. Київ                                                                                      

26 квiтня 2021 року 

Iнформацiя про предмет завдання та критерiї завдання 

 

Ми провели та виконали завдання з надання впевненостi та надаємо звiт з надання впевненостi 

щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння за перiод 2019 року, а 

саме: 

 

" щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками емiтента; 

" щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; 

" щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

" щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

" щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР"  (скорочена назва - ПРАТ "ЗТР"). 

 

Iнформацiя про Емiтента: 

 

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

Скорочена назва Товариства  ПРАТ "ЗТР" 

Органiзацiйно-правова форма Товариства  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична  

Форма власностi  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 00213428 

Мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Днiпровське Шосе, будинок 3 

Дата державної реєстрацiї 30.09.1994 

Номер запису в ЄДР 11031200000001321 

Види дiяльностi КВЕД: 27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

(основний);  

52.24 Транспортне оброблення вантажiв;  

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;  

47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, 



напоями та тютюновими виробами;  

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням;  

46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами 

Дата внесення останнiх змiн до Статуту (установчих документiв) Затверджено рiшенням 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСОФОРМАТОР" Протоколом вiд 28.09.2017 № 37 

Керiвник, головний бухгалтер Керiвник - Клейнер Iгор Саулович  

Головний бухгалтер - Нiколаєнко Людмила Iванiвна  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення 

iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання 

внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної 

iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та 

застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, 

якi вiдповiдають обставинам. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж 

iнформацiєю з корпоративного управлiння зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, 

щодо якої надається впевненiсть, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та 

подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

 

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi Товариства . 

 

Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за: 

 

- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та 

господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть; 

- доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для 

надання впевненостi до предмету перевiрки; 

- органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть; 

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю 

щодо якої надається впевненiсть. 

 

Пiдготовка Звiту з корпоративного управлiння вимагає вiд керiвництва Товариства припущень, 

що впливають на управлiнськi рiшення щодо корпоративного управлiння протягом звiтного 

перiоду. 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за виконання та достовiрне подання iнформацiї 

зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити таке управлiння, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi Звiту з 

корпоративного управлiння управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має 



iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом органiзацiї та виконання корпоративного управлiння.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання впевненостi щодо iнформацiї Емiтента зазначеної у Звiтi про 

корпоративне управлiння за перiод 2019 року, а саме таких питань: 

 

- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками емiтента; 

- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; 

- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. 

Ми виконали завдання згiдно з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", 

Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 

що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".  

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують 

нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої 

впевненостi в тому, що вказана iнформацiя, щодо якої надається впевненiсть не мiстить суттєвих 

викривлень.  

 

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, а також оцiнку принципiв застосованих 

управлiнським персоналом ПРАТ "ЗТР", а також оцiнку загального подання Звiту з про 

корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку 

ризикiв суттєвих викривлень наведеної iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання iнформацiї з 

корпоративного управлiння, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю 

суб'єкта господарювання. 

 

Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог ч. 3 статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi 

(РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 

26.01.2017 року №338/8  (надалi - МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, що 

регулюють дiяльнiсть Емiтентiв. 

 

Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну основу 

для висловлення аудиторської думки. 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя щодо розглянутих нами 

питань щодо корпоративного управлiння ПРАТ "ЗТР" у цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що це надання впевненостi, проведене вiдповiдно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 



шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на  рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї iнформацiї з корпоративного управлiння. Надаючи впевненiсть вiдповiдно до вимог 

МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього 

завдання з надання впевненостi. 

 

Крiм того ми: 

 

- оцiнюємо ризики правомочностi (легiтимностi, законностi) здiйснюваних господарських 

операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть; 

- iдентифiкуємо доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є 

основою для надання впевненостi до предмету перевiрки; 

- доходимо висновку щодо органiзацiї корпоративного управлiння з питань щодо яких 

надається впевненiсть та робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або 

умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну дiяльнiсть 

суб'єкта перевiрки.; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- дослiджуємо управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну 

документацiю щодо якої надається впевненiсть; 

- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї щодо якої надається 

впевненiсть, а також те, чи показує Звiт з корпоративного управлiння iнформацiю що покладена 

в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час виконання завдання з надання впевненостi та суттєвi результати, 

включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час 

виконання цього завдання. Аудиторська фiрма дотримується вимог МСКЯ1 та вiдповiдно 

впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та 

процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог 

законодавчих та нормативних актiв. Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, 

викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, 

об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та 

професiйної поведiнки, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б 

обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо 

яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали 

найбiльше значення пiд час надання впевненостi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими 

питаннями такого надання впевненостi.  

 

Опис виконаної роботи 

 

У вiдповiдностi до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненостi, щодо 

предмету завдання. 

 

Виконання завдання передбачає здiйснення аудиторських процедур вибiр яких залежить вiд 

судження аудитора.  



 

Докладний опис отриманих результатiв та рекомендацiй 

 

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне: 

 

Щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента: 

 

Аудитором пiдтверджується, що система внутрiшнього контролю визначає всi внутрiшнi 

правила та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення 

поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного 

функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та 

рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання та викриття фальсифiкацiй, 

помилок, точнiсть i повнота бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка надiйної фiнансової 

iнформацiї. 

 

При формуваннi ефективної системи внутрiшнього контролю адмiнiстрацiя суб'єкта 

господарювання повинна забезпечити: 

 

- надiйну iнформацiю, яка необхiдна для успiшного керiвництва дiяльнiстю суб'єкта 

господарювання; 

- збереження активiв i документiв - уникнення фактiв крадiжок, псування та нецiльового 

використання майна, знищення i розголошення iнформацiї (в тому числi тiєї, що мiститься в 

облiкових регiстрах, комп'ютерних базах даних); 

- ефективнiсть господарської дiяльностi - виключення шляхом контрольних процедур 

дублювання, невиробничих витрат, нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв; 

оптимiзацiя податкових платежiв, змiцнення розрахункової дисциплiни; 

- вiдповiднiсть визначеним облiковим принципам - обов'язкове виконання працiвниками 

встановлених на пiдприємствi iнструкцiй i правил, а також вимог нормативних документiв; 

- надiйну систему бухгалтерського облiку. 

 

На ПРАТ "ЗТР" система внутрiшнього контролю реалiзована шляхом: 

- контролю бухгалтерського фiнансового облiку (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i 

подвiйний запис); 

- бухгалтерського управлiнського облiку (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

- аудиту, контролю, ревiзiї (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

Пiдприємством. 

Аудитором дослiджено, що Товариство не має Положення про систему внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками, тому що Законом України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 

№ 514-VI та iншими Законами України це не передбачено.  

Полiтика ПРАТ "ЗТР" щодо управлiння ризиками має першочергове значення для ведення 

бiзнесу Товариства i є важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками 

сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю 

потенцiйного негативного впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i 

юридичний контроль ПРАТ "ЗТР" має на метi забезпечувати належне функцiонування 

внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. 

 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i 



вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись 

унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок 

впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв ПРАТ 

"ЗТР" вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

 

Полiтика з управлiння ризиками ПРАТ "ЗТР" орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 

постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики 

управлiння ризиками. 

 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi 

ризики, як: 

" нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства; 

" непередбаченi дiї державних органiв; 

" нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

" непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

" непередбаченi дiї конкурентiв. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси. 

Документи, якими керується Товариство у своїй дiяльностi: 

" Статут. (Затверджено рiшенням позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 28.09.2017 

року Протоколом №24); 

" Положення про Загальнi збори акцiонерiв;   

" Положення про Ревiзiйну комiсiю; 

" Положення про Наглядову раду. 

 

Система управлiння ризиками у 2019 роцi ПРАТ "ЗТР" розкрита у внутрiшнiх положеннях 

ПРАТ "ЗТР". 

 

Щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента: 

 

Аудитор з метою висловлення думки щодо iнформацiї наведеної про перелiк осiб, якi прямо або 

опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента ПРАТ "ЗТР" достовiрно зазначив, 

що до перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

включено: 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи/найменування юридичної особи Кiлькiсть акцiй 

(штук) Вiд загальної кiлькостi акцiй (у вiдсотках) Кiлькiсть за видами акцiй Характер 

впливу 

   простi iменнi привiлейованi 

iменнi  

Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий" Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент",

 1226822143 55.5060 % 1226822143 0 Прямий 

Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий" Товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "Сварог Ессет Менеджмент",



 925258930 41.8622% 925258930 0 Прямий 

Усього 2 152 081 073 97,3682% 2 152 081 073 0 - 

 

щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв 

(учасникiв) на загальних зборах емiтента: 

 

Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної в пунктi VII Звiту про 

корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено наступнi 

обмеження: загальна кiлькiсть акцiй 2 210 250 000 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй 2 188 841 

321шт.  

 

Аудитор пiдтверджує, що iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах емiтентiв немає та iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне 

управлiння є достовiрною 

 

Щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента: 

 

Аудитором з метою висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної в пунктi VIII Звiту про 

корпоративне управлiння було дослiджено Статут Товариства за яким встановлено порядок 

призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. 

 

До посадових осiб органiв управлiння емiтента належать:  

 

Згiдно з п.8.1. Статуту, органами управлiння є Загальнi збори, Наглядова рада, Генеральний 

директор, Ревiзiйна комiсiя. 

 

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.1, п.10.5. Статуту): Члени Наглядової ради обираються акцiонерами 

пiд час проведення Загальних зборiв iз числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну 

дiєздатнiсть строком на три роки та виконують свої повноваження до наступного свого 

переобрання. 

 

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково: 

 

- у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких 

пiдстав; 

- без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а саме: 

- за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Наглядової ради за два тижнi; 

- за станом здоров'я, у тому числi хвороби, що зумовила пiдтверджену у порядку, 

встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; 

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, 

судова 

заборона обiймати певнi посади тощо); 

- у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера; 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. (Протокол №37 вiд 28.09.2017 року). 

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.11.2. Статуту): Обрання та припинення повноважень 

 

Генерального директора, а також прийняття рiшення про його вiдсторонення здiйснює 



Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Строк повноважень 

Генерального директора складає три роки. У випадку закiнчення строку повноважень 

Генерального директора вiн продовжується до моменту переобрання Генерального директора у 

порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Повноваження Генерального директора 

можуть бути припиненi вiдповiдно до рiшення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких 

пiдстав. Повноваження Генерального директора припиняються достроково без ухвалення 

органами управлiння Товариства будь-яких рiшень у разi настання певних подiй, а саме: 

 

- за власним бажанням з письмовим повiдомленням Наглядової ради за два тижнi; 

- у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким Генерального директора 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, 

судова 

заборона обiймати певнi посади тощо); 

- у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. (Протокол №37 вiд 28.09.2017 року). 

 

РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ (п.12.2, п.12.5. Статуту): Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними 

зборами в кiлькостi трьох осiб строком на три роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну 

цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб ? - акцiонерiв. Обрання Ревiзiйної комiсiї 

здiйснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та 

цим Статутом.  

У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не 

прийнято рiшення про обрання Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту 

ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення. Повноваження Голови та/або членiв 

Ревiзiйної комiсiї можуть бути припиненi достроково вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв у 

будь-який час та з будь- яких пiдстав. 

 

Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи припиняються достроково: 

 

- у разi прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами у будь-який час i з будь-яких 

пiдстав; 

- без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у разi настання певних обставин, а 

саме: 

- за власним бажанням за умови письмового повiдомлення Ревiзiйної комiсiї за два тижнi; 

- за станом здоров'я, у тому числi i хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, 

встановленому законодавством, тимчасову непрацездатнiсть протягом чотирьох мiсяцiв поспiль; 

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Ревiзiйної комiсiї 

засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання ним обов'язкiв (позбавлення волi, 

судова 

заборона обiймати певнi посади тощо); 

- у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

- в iнших випадках, передбачених законодавством. (Протокол №37 вiд 28.09.2017 року). 

 

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне 

управлiння є достовiрною. 

 

Щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента: 

 

Аудитор пiдтверджує, що iнформацiя щодо цього питання наведена у Звiтi про корпоративне 

управлiння є достовiрною. 

 



Думка аудитора щодо iнформацiї зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння 

 

Ця думка складена за вимогами та у вiдповiдностi до ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та 

доповненнями, Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання 

впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ 

вiд 26.01.2017 року №338/8  , Рiшення Аудиторської палати України №9 вiд 13.03.2019 року 

"Про затвердження Рекомендацiй з аудиторської практики за результатами проведення круглого 

столу на тему "Новi вимоги до аудиторського звiту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з 

урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку.  

 

Ми перевiрили iнформацiю зазначену у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ЗТР" за 2019 

рiк, а саме: 

 

" щодо зазначених посилань на внутрiшнi документ ПРАТ "ЗТР" з органiзацiї 

корпоративного управлiння ; 

" щодо наявних пояснень у разi наявностi вiдхилень вiд принципiв корпоративного 

управлiння, що застосовуються Товариством; 

" щодо наведеної iнформацiї про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) ПРАТ 

"ЗТР" та щодо iнформацiї про прийнятi на цих зборах рiшення; 

" щодо зазначеної iнформацiї про персональний склад Наглядової ради та одноосiбний 

виконавчий орган ПРАТ "ЗТР", їхнiх комiтетiв, iнформацiї про проведенi засiдання та загальний 

опис прийнятих на них рiшеннях. 

 

Ми пiдтверджуємо зазначену iнформацiю, щодо вище  вказаних питань. 

 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi докази для висловлення нашої думки . На 

нашу думку iнформацiя зазначена у Звiтi про корпоративне управлiння ПРАТ "ЗТР" щодо таких 

питань, як: 

- щодо опису основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння 

ризиками емiтента; 

- щодо перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента;  

- щодо зазначеної iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 

- щодо визначеного порядку призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

- щодо визначених повноважень посадових осiб емiтента. 

 

У всiх суттєвих аспектах виходячи зi встановлених критерiїв є достовiрною та викладено 

емiтентом згiдно вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями. На основi виконаних 

процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що 

ПРАТ "ЗТР" не дотримався  в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статтi 40 статтi 401 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змiнами 

та доповненнями та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НКЦПФР 

вiд 22.07.2014 року №955. 

 

Ключовий партнер з аудиту                                                   м.п. 

_____________   Д. В. Чирва 

ПП АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН"                             
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Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю: 

 

Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI 

ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Скорочена назва пiдприємства  ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 21326993 

Юридична адреса Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Адреса фактичного мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, 

квартира 11 

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0238 вiд 

26.01.2001 року № 98 

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво  про 

вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012 видане 

Аудиторською Палатою України 

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв фондового 

ринку Включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" 

Мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на виконання завдання з надання впевненостi: 

 

Договiр на проведення аудиту № 12/03-1-Д вiд 20 квiтня 2021 року 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 20 квiтня 2021 року по 26 квiтня 2021 

року 

Дата складання аудиторського висновку 26 квiтня 2021 року 

 

Дата висновку з надання впевненостi: 26 квiтня 2021 року 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент", що дiє вiд свого 

iменi, але в iнтересах та за 

рахунок активiв Пайового 

закритого недиверсифiкованого 

венчурного iнвестицiйного 

фонду "Четвертий" ТОВ "КУА 

"Сварог Ессет Менеджмент" 

33499232 01901, Україна, д/н 

р-н, м. Київ, 

Госпiтальна, 12-д 

957 456 518 43,32 957 456 518 0 

ТОВ "КУА "Сварог Ессет 

Менеджмент", що дiє вiд свого 

iменi, але в iнтересах та за 

рахунок активiв Пайового 

закритого недиверсифiкованого 

венчурного iнвестицiйного 

фонду "Сьомий" ТОВ "КУА 

"Сварог Ессет Менеджмент" 

33499232 01901, Україна, д/н 

р-н, м. Київ, 

Госпiтальна, 12-д 

1 205 355 931 54,54 1 205 355 931 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

д/н 0 0 0 0 

Усього 2 162 812 449 97,86 2 162 812 449 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста iменна 2 210 250 000 0,01 Права та обовязки наданi акцiонерам чинним 

законодавством та Статутом 

Публiчна пропозицiя не здiйснювалась. 

Примітки: 

д/в 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,01 2 210 250 

000 

22 102 500 100 

Опис 

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. Протягом звiтного перiоду торгiвля 

акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової 

емiсiї цiнних паперiв. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.12.2010 1234/1/10 UA4000107809 2 210 250 000 22 102 500 2 188 841 321 0 0 

Опис: 

д/в 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 1 175 768 
1 104 34

9 
0 0 1 175 768 

1 104 34

9 

  будівлі та споруди 425 881 411 075 0 0 425 881 411 075 

  машини та обладнання 699 415 652 518 0 0 699 415 652 518 

  транспортні засоби 11 698 9 481 0 0 11 698 9 481 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 38 774 31 275 0 0 38 774 31 275 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 1 175 768 
1 104 34

9 
0 0 1 175 768 

1 104 34

9 

Опис 

Ступiнь зносу основних засобiв за 2019 рiк. 

  Первiсна (переоцiнена) вартiсть на кiнець 2019р., тис.грн.

 Ступiнь зносу, % Сума нарахованого зносу за рiк т.грн 

1. Виробничого призначення:       

*будiвлi та споруди 458 269 10,3 15 982 

*машини та обладнання 818 071 20,2 54 872 

*транспортнi засоби 16 168 41,4 2 217 

*земельнi дiлянки - - - 

*iншi 61 144 48,9 7 831 

2.Невиробничого призначення: - - - 

*будiвлi та споруди - - - 

*машини та обладнання - - - 

*транспортнi засоби - - - 

*земельнi дiлянки - - - 

*iнвестицiйна нерухомiсть - - - 

*iншi - - - 

Усього: 1 353 652 18,4 80 902 

 

Строк та умови користування основними засобами визначаються 

окремо для кожного основного засобу групи. 

Строки використання основних  засобiв: 

Будiвлi до 50 рокiв  

Виробниче обладнання  8-25 рокiв 

Iншi  8-15 рокiв 

 

Ступiнь використання  основних засобiв складає  89,89%. 

Змiни вартостi основних засобiв обумовленi введенням в експлуатацiю  

основних засобiв на суму  

9 561 тис.грн, та лiквiдацiєю на суму 821 тис.грн. 



Вартiсть наданих у заставу основних засобiв складає 1 047 039 тис.грн 

Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю  308 139  

тис. грн. знаходяться у заставi. 

Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю  48 386 тис. 

грн. на консервацiї. 

Основнi засоби (будiвлi та споруди), що  знаходяться пiд арештом, 

вiдсутнi. 

 

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-5 724 085 -6 094 943 

Статутний капітал (тис.грн) 22 103 22 103 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

22 103 22 103 

Опис Чистi активи за попереднiй та звiтний перiоди розрахованi вiдповiдно до методичних 

рекомендацiй  ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та положень 

бухгалтерського облiку, на основi балансу ПрАТ "ЗТР", за  формулою: Чистi активи = 

Активи пiдприємства (Необоротнi активи + Оборотнi активи ) - Зобов'язання 

(Довгостроковi зобов'язання та забезпечення + Поточнi зобов'язання та забезпечення).  

Власний капiтал на кiнець 2019 року становить вiд'ємне значення  - 5 724 085 тис. грн., 

порiвняно з початком року власний капiтал збiльшився на  370 858 тис. грн. за рахунок 

наступних факторiв: 

-збiльшення  на суму 408 496 тис. грн. -  прибутку, отриманого за 2019 рiк; 

-зменшення на суму 38 108 тис. грн. - коригування резерву переоцiнки пенсiйних 

зобов'язань на кiнець 2019 року; 

-збiльшення на суму 470 тис. грн. - за рахунок iнших факторiв. 

 

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд зареєстрованого капiталу 

(скоригованого).   

Пiдприємство знаходиться в процедурi банкротства. 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 8 010 498 X X 

у тому числі:  

Кредити банкiв 16.08.2007 8 010 498 11,88 30.12.2019 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому X 0 X X 



числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1 892 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 899 351 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 8 911 741 X X 

Опис д/н 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма  

"АУДИТ-96" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23909055 

Місцезнаходження 61000, Україна, Харківська обл., д/н 

р-н, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, буд. 

111А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1374 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2015 

Міжміський код та телефон +380674621820 

Факс д/н 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає 

аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: 

Аудиторська перевiрка фiнансової 

звiтностi  у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АТ "Страхова компанiя "АХА 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20474912 

Місцезнаходження 04070, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Iллiнська, 8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

483293 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з врегулювання 

ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон 0800302723 

Факс 0612131569 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 

послуги емiтенту 



Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

страхування. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя  "Арсенал 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322 

Місцезнаходження 03056, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Борщагiвська, 154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ№198582 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.02.2013 

Міжміський код та телефон 0445026737 

Факс д/н 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 

послуги емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

страхування. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20033533 

Місцезнаходження 01032, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Саксаганського, буд. 70-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ№293972 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2014 

Міжміський код та телефон 0800600600 

Факс 0442256000 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 

послуги емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

страхування. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  



Міжміський код та телефон 0442796540 

Факс 0442791322 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального 

депозитарiю 

Опис Вид послуг, якi надає особа: Особа 

надає Товариству 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. 

Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону 

Центральний депозитарiй - юридична 

особа, що функцiонує у формi 

публiчного акцiонерного товариства 

вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" з урахуванням 

особливостей, установлених цим 

Законом. Акцiонерне товариство 

набуває статусу Центрального 

депозитарiю з дня реєстрацiї 

Нацiональною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку в 

установленому порядку Правил 

Центрального депозитарiю. 1 жовтня 

2013 року Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку 

було зареєстровано поданi Публiчним 

акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Правила Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Український 

енергетичний реєстр" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21606506 

Місцезнаходження 01010, Україна, д/н р-н, м. Київ, вул. 

Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

286614 

Найменування 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 Вид послуг, якi надає особа: Особа 

надає Товариству депозитарнi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональна акцiонерна страхова 

компанiя "Оранта" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00034186 

Місцезнаходження 02081, Україна, д/н р-н, м. Київ, 

Здолбунiвська, 7-Д 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ641999, АЕ198439 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.06.2015 

Міжміський код та телефон 0445375800 

Факс 0445375883 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 

послуги емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

страхування. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Кремiнь" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24559002 

Місцезнаходження 03040, Україна, д/н р-н, м. Київ, просп. 

Голосiївський, 70 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1893 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 06.08.2015 

Міжміський код та телефон 0443603959 

Факс д/н 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає страховi 

послуги емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

страхування. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання "ТАНДЕМ 

КОНСАЛТИНГ" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 42976712 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпро, вул. Шевченка, буд. 

37, кiмната 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 



Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380676311939 

Факс д/н 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову 

допомогу емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

правової допомоги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Юридична компанiя  

"АБСОЛЮТ ДНIПРО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40596001 

Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпро, вул. Червона, буд. 9, 

примiщ.20, 23, офiс 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380677323882 

Факс д/н 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову 

допомогу емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

правової допомоги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "БIЗНЕС АРТ 

КАПIТАЛ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40734043 

Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

д/н р-н, м. Днiпро, вул. Калинова, буд. 

25-27 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380969541172 

Факс д/н 

Вид діяльності Юридична особа, якa надає правову 

допомогу емiтенту 

Опис Вид послуг, якi надає особа: послуги з 

правової допомоги. 

 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів 
за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 1807 

Адреса, телефон: 69000 Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 0612703900 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 5 278 4 081 

    первісна вартість 1001 17 545 17 553 

    накопичена амортизація 1002 ( 12 267 ) ( 13 472 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 050 1 846 

Основні засоби 1010 1 175 768 1 104 349 

    первісна вартість 1011 1 344 912 1 353 652 

    знос 1012 ( 169 144 ) ( 249 303 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 736 722 736 722 

    інші фінансові інвестиції 1035 441 926 441 916 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 39 15 033 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 4 237 

Усього за розділом I 1095 2 360 783 2 308 184 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 757 345 429 536 

Виробничі запаси 1101 141 482 108 206 

Незавершене виробництво 1102 453 989 229 700 

Готова продукція 1103 116 283 46 359 

Товари 1104 45 591 45 271 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 318 205 183 955 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 43 029 20 535 

    з бюджетом 1135 174 898 166 810 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 140 769 140 769 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 107 836 73 004 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 338 440 219 

Готівка 1166 1 5 

Рахунки в банках 1167 338 439 214 

Витрати майбутніх періодів 1170 26 362 5 011 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 450 402 

Усього за розділом II 1195 1 766 565 879 472 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 4 127 348 3 187 656 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 103 22 103 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 635 679 549 983 

Додатковий капітал 1410 244 243 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -6 751 641 -6 296 414 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 1 328 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -6 094 943 -5 724 085 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 124 342 107 013 

Пенсійні зобов’язання 1505 39 526 89 812 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 73 718 59 611 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 20 658 19 179 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 237 586 256 436 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 8 866 716 8 010 498 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 253 931 161 174 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 858 1 892 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 2 123 50 

    розрахунками з оплати праці 1630 8 925 8 958 

    одержаними авансами 1635 280 887 166 871 

    розрахунками з учасниками 1640 259 323 259 318 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 129 152 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 309 813 46 392 

Усього за розділом IІІ 1695 9 984 705 8 655 305 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 4 127 348 3 187 656 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 270 711 1 625 849 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 263 676 ) ( 1 373 400 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 7 035 252 449 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 117 757 25 005 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 131 410 ) ( 140 482 ) 

Витрати на збут 2150 ( 70 209 ) ( 75 699 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 46 081 ) ( 46 366 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 14 907 

    збиток 2195 ( 122 908 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 309 680 130 520 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 786 870 ) ( 659 503 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 370 ) ( 1 055 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 399 532 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 515 131 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 8 964 11 678 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 408 496 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 503 453 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -46 473 17 670 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -46 473 17 670 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -8 365 ) ( 3 181 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -38 108 14 489 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 370 388 -488 964 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 695 910 1 138 617 

Витрати на оплату праці 2505 269 809 258 419 

Відрахування на соціальні заходи 2510 56 726 55 436 

Амортизація 2515 82 113 81 250 

Інші операційні витрати 2520 214 568 281 835 

Разом 2550 1 319 126 1 815 557 

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 2 210 250 000 2 210 250 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 210 250 000 2 210 250 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,184820 -0,227800 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,184820 -0,227800 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 361 505 590 073 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 397 73 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 710 446 1 118 242 

Надходження від повернення авансів 3020 326 2 866 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 1 511 16 413 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11 11 

Надходження від операційної оренди 3040 4 134 3 977 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 5 882 6 043 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 314 041 ) ( 539 274 ) 

Праці 3105 ( 217 919 ) ( 206 317 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 60 282 ) ( 59 147 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 73 191 ) ( 87 981 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 16 687 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 73 191 ) ( 71 294 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 397 463 ) ( 718 555 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 8 911 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 23 832 ) ( 38 634 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 516 78 879 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 510 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 7 887 ) ( 14 161 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 887 -13 651 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 1 328 ) 

Погашення позик 3350 ( 14 368 ) ( 26 852 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 5 ) ( 9 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 281 572 ) ( 397 603 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 18 995 ) ( 18 718 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -314 940 -444 510 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -325 343 -379 282 

Залишок коштів на початок року 3405 338 440 722 658 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -12 878 -4 936 

Залишок коштів на кінець року 3415 219 338 440 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 22 103 635 679 244 0 -6 751 641 0 -1 328 -6 094 943 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 22 103 635 679 244 0 -6 751 641 0 -1 328 -6 094 943 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 408 496 0 0 408 496 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -38 108 0 0 0 0 0 -38 108 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 -38 108 0 0 0 0 0 -38 108 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 -1 0 -857 0 1 328 470 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -47 588 0 0 47 588 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -85 696 -1 0 455 227 0 1 328 370 858 

Залишок на кінець року  4300 22 103 549 983 243 0 -6 296 414 0 0 -5 724 085 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів 
за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 1902 

Адреса, телефон: 69000 Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 0612703900 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 5 316 4 118 

    первісна вартість 1001 17 704 17 720 

    накопичена амортизація 1002 ( 12 388 ) ( 13 602 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 019 3 819 

Основні засоби 1010 1 291 396 1 210 694 

    первісна вартість 1011 1 480 872 1 487 648 

    знос 1012 ( 189 476 ) ( 276 954 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 47 500 40 798 

    інші фінансові інвестиції 1035 435 318 435 308 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 39 15 033 

Відстрочені податкові активи 1045 0 245 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 4 237 



Усього за розділом I 1095 1 782 588 1 714 252 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 769 879 449 905 

Виробничі запаси 1101 148 034 120 880 

Незавершене виробництво 1102 458 331 235 935 

Готова продукція 1103 117 923 47 819 

Товари 1104 45 591 45 271 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 316 501 179 630 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 43 392 20 941 

    з бюджетом 1135 175 109 167 188 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 140 769 140 769 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 103 463 33 864 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 340 188 19 945 

Готівка 1166 1 5 

Рахунки в банках 1167 340 187 19 940 

Витрати майбутніх періодів 1170 26 393 5 033 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 455 406 

Усього за розділом II 1195 1 775 380 876 912 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 3 557 968 2 591 164 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 22 103 22 103 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 640 483 551 675 

Додатковий капітал 1410 244 243 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 343 493 -6 908 298 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 1 328 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Неконтрольована частка 1490 5 729 3 752 

Усього за розділом I 1495 -6 676 262 -6 330 525 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 129 886 110 888 

Пенсійні зобов’язання 1505 42 154 94 841 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 74 581 60 622 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 21 497 20 166 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 246 621 266 351 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 8 866 716 8 010 498 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 253 783 158 339 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 533 2 578 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 2 223 169 

    розрахунками з оплати праці 1630 9 311 9 402 

    одержаними авансами 1635 282 754 166 972 

    розрахунками з учасниками 1640 259 334 259 318 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 129 152 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 309 826 47 910 

Усього за розділом IІІ 1695 9 987 609 8 655 338 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 3 557 968 2 591 164 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 289 449 1 643 175 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 278 243 ) ( 1 381 918 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 11 206 261 257 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 115 936 23 624 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 148 009 ) ( 157 067 ) 

Витрати на збут 2150 ( 70 772 ) ( 76 166 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 51 067 ) ( 48 144 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 3 504 

    збиток 2195 ( 142 706 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1 311 184 130 531 



Інші доходи 2240 558 587 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 787 269 ) ( 659 910 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 5 264 ) ( 7 233 ) 

Інші витрати 2270 ( 370 ) ( 1 055 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 376 133 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 533 576 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 10 480 13 009 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 386 613 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 520 567 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 -1 437 648 

Інший сукупний дохід 2445 -48 682 18 923 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -50 119 19 571 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -8 763 ) ( 3 406 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -41 356 16 165 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 345 257 -504 402 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 
    власникам материнської компанії 

2470 388 453 -520 189 

    неконтрольованій частці 2475 -1 840 -378 

Сукупний дохід, що належить: 
    власникам материнської компанії 

2480 347 234 -504 069 

    неконтрольованій частці 2485 -1 977 -333 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 730 705 1 176 973 

Витрати на оплату праці 2505 282 819 272 181 

Відрахування на соціальні заходи 2510 59 504 58 425 

Амортизація 2515 89 837 89 086 

Інші операційні витрати 2520 238 403 293 035 

Разом 2550 1 401 268 1 889 700 

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 2 210 250 000 2 210 250 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 210 250 000 2 210 250 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 -0,240000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 -0,240000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 429 676 573 198 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 434 78 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 819 913 1 151 636 

Надходження від повернення авансів 3020 611 2 953 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 015 16 423 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11 11 

Надходження від операційної оренди 3040 4 670 5 412 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 140 040 15 446 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 198 107 ) ( 527 625 ) 

Праці 3105 ( 228 137 ) ( 217 408 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 63 110 ) ( 62 268 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 82 610 ) ( 99 225 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 18 309 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 82 610 ) ( 80 916 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 417 981 ) ( 732 065 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 251 ) ( 9 552 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 393 588 ) ( 48 416 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14 586 68 598 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 20 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 510 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 8 162 ) ( 14 228 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 123 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8 162 -13 821 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 30 620 2 100 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 1 328 ) 

Погашення позик 3350 ( 14 368 ) ( 26 852 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 5 ) ( 9 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 281 572 ) ( 397 603 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 45 017 ) ( 13 264 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -310 342 -436 956 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -303 918 -382 179 

Залишок коштів на початок року 3405 340 188 727 263 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -16 325 -4 896 

Залишок коштів на кінець року 3415 19 945 340 188 

Примітки: д/н 

 

Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 



КОДИ 

Дата 31.12.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
за ЄДРПОУ 00213428 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2019 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 
4000 22 103 640 483 244 0 -7 343 4

93 

0 -1 328 -6 681 99

1 

5 729 -6 676 26

2 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 22 103 640 483 244 0 -7 343 4

93 

0 -1 328 -6 681 99

1 

5 729 -6 676 26

2 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 388 453 0 0 388 453 -1 840 386 613 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -41 219 0 0 0 0 0 -41 219 -137 -41 356 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



спільних підприємств  

Інший сукупний дохід  4116 0 -41 219 0 0 0 0 0 -41 219 -137 -41 356 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 -1 0 -857 0 1 328 470 0 470 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -47 589 0 0 47 599 0 0 10 0 10 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -88 808 -1 0 435 195 0 1 328 347 714 -1 977 345 737 

Залишок на кінець року  
4300 22 103 551 675 243 0 -6 908 2

98 

0 0 -6 334 27

7 

3 752 -6 330 52

5 

Примітки: Рядок звiту про власний капiтал 4110 стовпчик 4 вiдповiдає частцi материнської компанiї у Рядку звiту про фiнансовi результати 2460 стовпчик 

3. Сума 41 356 тис. грн. вiдповiдає загальнiй сумi iншого сукупного доходу з урахуванням неконтрольованої частки.   

 



Керівник    Горбаньова Л.С. 

 

Головний бухгалтер   Нiколаєнко Л.I. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
            Примiтки до фiнансової звiтностi 

Приватного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" 

станом на 31.12.2019 р. та за 2019 р. 

 

1. Вступний параграф 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" (далi-Товариство) 

зареєстроване  вiдповiдно до Законiв України "Про товариства з обмеженою та додатковою 

вiдповiдальнiстю" вiд 06.02.2018 року № 2275-VIII, з наступними змiнами та доповненнями, 

"Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.1991 року № 959-XII  з наступними змiнами та 

доповненнями,  та iнших законодавчих актiв. 

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи 

зi своїм найменуванням. 

У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми 

нормативними документами, рiшеннями. 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

Скорочена назва Товариства  ПрАТ "ЗТР" 

Органiзацiйно-правова форма Товариства  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 

Форма власностi  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 00213428 

Мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 

3 

Дата державної реєстрацiї 30.09.1994 р. 

Лiцензiї Основний вид дiяльностi не лiцензується 

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 001321 

Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв 

та трансформаторiв (основний); 

Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами; 

Код КВЕД 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням; 

Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажiв 

Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено рiшенням позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСОФОРМАТОР" 

Протоколом вiд 28.09.2017 № 37  

Учасники/Засновник Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд 

"Четвертий") (Україна) Розмiр внеску до статутного фонду (%):  (41,862184%) 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований 

венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий") (Україна) Розмiр внеску до статутного фонду (%):  

(55,506035%) 



Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Керiвник - Клейнер Iгор Саулович  

Головний бухгалтер - Нiколаєнко Людмила Iванiвна 

Середня кiлькiсть працiвникiв - 1 807 осiб 

 

2. Припущення про безперервнiсть дiяльностi  

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

Умови, у яких працює Товариство  

Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi, яка почалася в кiнцi 2013 року, 

призвела до погiршення державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi 

ринкiв капiталу, зростання iнфляцiї та значної девальвацiї нацiональної валюти проти основних 

iноземних валют. Протягом 2018-2019 рокiв ситуацiя дещо стабiлiзувалася, темпи iнфляцiї 

сповiльнилися, нацiональна валюта певною мiрою змiцнiла, але цi позитивнi тенденцiї не 

дозволили повернутися до показникiв, якi були досягнутi до 2013 року. 

Темпи iнфляцiї в Українi сповiльнилися до 4,1% у 2019 роцi (у порiвняннi з 9,8% у 2018 роцi), а 

ВВП в 2019 роцi демонструє незначне зменшення 3,2 % (у порiвняннi з 3,4 % у 2018 роцi). 

У  2018-2019 роках курс української гривнi зазнав ревальвацiї. Станом на 31 грудня 2019 року 

офiцiйний обмiнний курс гривнi до долара США склав 23,69 гривень за долар США (станом на 

31 грудня 2018 року - 27,69 гривнi за 1 долар США). У 2019 роцi Нацiональним банком України 

(НБУ) було прийнято певнi кроки для полегшення обмежень щодо валютного контролю, 

запроваджених у 2014-2016. Зокрема, з червня 2019 року скасованi зобов'язання на обов'язковий 

продаж частини валютних надходжень, а з сiчня 2019 року був продовжений термiн розрахункiв 

за експортно-iмпортними операцiями з 180 до 365 днiв. 

Банкiвська система залишається уразливою через недокапiталiзацiю, низьку якiсть активiв, 

спричинену економiчною ситуацiєю, знецiненням нацiональної валюти та iншими факторами. 

Погiршення вiдносин мiж Україною та РФ негативно позначилося на торгiвлi мiж країнами. 

Зокрема, заборона ввезення до РФ трансформаторного обладнання походженням iз України, на 

пiдставi постанови уряду РФ №1716-83 вiд 29.12.2018р., призвела до того, що росiйський ринок 

збуту основної продукцiї Товариства повнiстю втрачено. 

Остаточний результат полiтичної та економiчної кризи в Українi та її наслiдкiв вкрай важко 

передбачити, але вони можуть мати подальший негативний вплив на економiку України та 

бiзнес Товариства.  

Безперервнiсть дiяльностi 

Товариство пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть на основi принципу постiйної безперервної 

роботи, незважаючи на те, що Товариство мало негативнi грошовi потоки вiд операцiйної 

дiяльностi за 2019 рiк -  325 343 тисячi  гривень (у 2018 роцi - 379 282 тисячi гривень), та 

станом на 31 грудня 2019 року, Товариство мало дефiцит обiгових коштiв та негативнi чистi 

активи. 

Станом на 31 грудня 2019 року заборгованiсть за короткостроковими позиками, залученими 

Товариством, складала 8 010 498 тисяч гривень (еквiвалент 338 193 тисячi доларiв США, 

перерахованих за ставкою Нацiонального банку України станом на 31 грудня 2019 року), 

номiнованих в основному в доларах США. Станом на дату випуску звiтностi, 

банками-кредиторами були iнiцiйованi судовi справи по стягненню боргiв на загальну суму 50 

144 тисяч доларiв США (1 187 711 тис. у гривневому еквiвалентi) та штрафи на загальну суму 93 

504 620,07 грн. 

У зв'язку з зазначеними причинами Товариство зiткнулося з неможливiстю повернення 

кредитних коштiв, внаслiдок чого у жовтнi 2019 року Товариством була розпочата процедура 

банкрутства, яка станом на дату випуску звiтностi знаходиться на стадiї розпорядження майном. 



3. Загальна основа для формування фiнансової звiтностi та основнi засади облiкової 

полiтики 

Основа пiдготовки iнформацiї 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрного висвiтлення фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та 

грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 1 сiчня 2018 року, що 

офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 

всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 

достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та 

зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами законодавчих та 

нормативних актiв щодо органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 

звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) на основi iсторичної вартостi, з урахуванням переоцiнки основних засобiв та 

початковим визнанням фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю. Нижче наведено 

основнi принципи облiкової полiтики, застосованi до пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi 

принципи облiкової полiтики послiдовно застосовуються протягом звiтного перiоду. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування деяких iстотних 

бухгалтерських оцiнок. Це також вимагає управлiння професiйними судженнями у застосуваннi 

облiкової полiтики Товариства. Областi, якi є досить складними або бiльш вимогливими до 

судження, а також областi, де припущення та розрахунки мають важливе значення для 

фiнансової звiтностi, описанi в роздiлi 4. Цю фiнансову звiтнiсть за МСФЗ пiдготовлено на 

основi принципу постiйної безперервної роботи Товариства. 

Перерахунок iноземної валюти 

Функцiональною валютою Товариства є валюта основного економiчного середовища, в якому 

функцiонує компанiя. Функцiональною валютою Товариства є гривня, нацiональна валюта 

України. 

Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту компанiї за 

офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) на вiдповiдну звiтну дату. 

Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникли в результатi розрахунку операцiй та 

перерахуванням монетарних активiв та зобов'язань у функцiональну валюту компанiї за 

офiцiйним обмiнним курсом НБУ наприкiнцi року, включаються до звiту про фiнансовий 

результат. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю, не перераховуються 

наприкiнцi року. Немонетарнi статтi, що оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй 

валютi, включаючи iнвестицiї в капiтальнi iнструменти, перераховуються за курсами обмiну, 

чинними станом на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн валют на немонетарнi 

статтi, що оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, облiковується як прибуток 

або збиток вiд змiни справедливої вартостi. 

Результати та фiнансове становище Товариства, функцiональна валюта якого вiдрiзняється вiд 

валюти представлення у звiтностi перераховуються в валюту представлення наступним чином: 

I. активи та зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан перераховуються за курсом на кiнець дня 

на вiдповiдну дату звiту про фiнансовий стан; 

II. доходи та витрати в звiтi про фiнансовий стан перераховуються за обмiнним курсом на дату 

операцiї; 



III. елементи капiталу перераховуються за iсторичним курсом обмiну;  

IV. курсовi рiзницi визнаються як окремий елемент капiталу. 

На дату складання звiтностi українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за межами 

України. 

Офiцiйний обмiнний курс, встановлений НБУ, був таким: 

 

  31 грудня   2019 року Середнiй курс  за 2019 рiк 31 грудня   2018 року 

1 євро  26,42 28,95 31,71 

1 долар США  23,69 25,85 27,69 

10 росiйських рублiв  3,82 3,99 3,98 

 

Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 

Товариства 27 лютого 2020 року. Учасники Товариства та iншi особи не мають права вносити 

змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2019 року. 

Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за 

справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти", з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 

"Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання бiржових 

котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за характером 

iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливої 

вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з 

використанням наявної iнформацiї про ринок та вiдповiдних методiв оцiнки.  

Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 

наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 

звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 

яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 

до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 

МСФЗ.  

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, 

iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї 

статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 

вiдповiдностi до МСФЗ. 

Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

МСБО 1  "Подання фiнансової звiтностi" передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 

згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 

наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про 

характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя 



наведена в роздiлi III Звiту про фiнансовi результати. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Товариства. 

Основнi засоби 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

та соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 

вiдображаються за переоцiненою вартiстю, мiнус накопичений знос та резерв на знецiнення, 

якщо це необхiдно. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi  активiв, 

якi належить переоцiнити. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв в результатi 

переоцiнки включається в iншi сукупнi доходи та iншi резерви в складi капiталу. Зменшення 

вартостi активу, що компенсує його попереднє збiльшення, включається в iншi сукупнi 

прибутки та зменшення ранiше визнаного резерву переоцiнки, а будь-яке iнше зменшення 

вартостi враховується у складi фiнансового результату. Резерв переоцiнки активiв, вiдображений 

у капiталi, переноситься на нерозподiлений прибуток, коли реалiзується сума переоцiнки, тобто 

коли актив продається або списується, або коли актив використовується Товариством. В 

останньому випадку реалiзована сума переоцiнки являє собою рiзницю мiж сумою амортизацiї, 

що нараховується на величину завищеної вартостi активу та сумою амортизацiї, що 

нараховується на початкову вартiсть активу. 

Пiсля переоцiнки об'єкта основних засобiв, накопичена амортизацiя на дату переоцiнки 

вiднiмається вiд балансової вартостi активу, пiсля чого чиста вартiсть активу трансформується 

до його переоцiненої вартостi. 

Вартiсть дрiбного ремонту та обслуговування вiдноситься на  витрати фiнансового перiоду, в 

якому вони були понесенi. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв 

капiталiзується, та компоненти, якi були замiненi, списуються. 

На кожну звiтну дату Товариство аналiзує основнi засоби на можливiсть знецiнення. При 

наявностi будь-яких ознак знецiнення, Товариство обчислює суму очiкуваного вiдшкодування, 

яка представляє собою справедливу вартiсть активу мiнус витрати на його продаж або вартiсть 

його використання, в залежностi вiд того, яка з сум бiльше. Балансова вартiсть активу 

зменшується до очiкуваної суми вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у звiтi про 

фiнансовий результат у сумi, що перевищує суму попередньої позитивної переоцiнки, 

вiдображеної у капiталi. Втрати вiд знецiнення активу, визнанi в попереднi роки, сторнуються, 

якщо вiдбулися змiни в розрахунках, якi були використанi для визначення вартостi активу або 

його справедливої вартостi за  мiнусом витрат на реалiзацiю. 

Амортизацiя 

Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом, таким чином, щоб 

вiднести їх первiсну вартiсть або вартiсть переоцiнки, за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi, 

до прибуткiв або збиткiв протягом термiну їх експлуатацiї. 

 Розрахунковий термiн служби, рокiв 

  

Будiвлi до 50 

Виробниче обладнання 8-25 

Iншi 8-15 

 

Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу - це оцiночна сума, яку Товариство в даний час отримає 

вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якщо б стан та термiн використання 



активу були такими, що очiкувалися в кiнцi строку його використання. Коли Товариство має 

намiр використовувати основний засiб до закiнчення його фiзичного iснування, лiквiдацiйна 

вартiсть такого активу дорiвнює нулю. Залишкова вартiсть та термiн служби переглядаються та, 

при необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. 

Незавершене будiвництво являє собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не 

завершено. Амортизацiя цих активiв не нараховується до моменту їх вводу в експлуатацiю. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу з використанням 

щорiчної норми. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших 

юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Групи нематерiальних активiв: програмне забезпечення та iншi нематерiальнi активи.  

Фiнансовi iнструменти 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли та тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку на дату 

розрахунку. 

Класифiкацiя фiнансових активiв. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи по наступних 

категорiях: позики та дебiторська заборгованiсть, а також iнвестицiї, наявнi для продажу. 

Позики та дебiторська заборгованiсть  - це  непохiднi фiнансовi активи, якi не котуються, з 

фiксованими або визначеними платами, за винятком тих, якi Товариство має намiр продати в 

найближчому майбутньому. Всi iншi фiнансовi активи включенi в категорiю фiнансових активiв 

для подальшого продажу, що включає iнвестицiйнi цiннi папери, якi Товариство має намiр 

утримувати протягом невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi для покриття 

потреб лiквiдностi або через змiни процентних ставок, курси валют або цiн на дольовi цiннi 

папери. 

Зобов'язання. Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком з 

нижченаведених ознак: 

" Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

" Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються в подальшому за амортизованою вартiстю. 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання вiдносяться до категорiї 

зобов'язань, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань. Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, 

якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум та має намiр 

або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю. Справедлива вартiсть при первинному 

визнаннi найкраще пiдтверджується цiною угоди. Прибуток або збиток при первинному 

визнаннi враховується тiльки при наявностi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною 

операцiї, яка може бути пiдтверджена поточними ринковими операцiями з тими самими 

iнструментами або методами оцiнки, при застосуваннi яких використовують тiльки доступнi 

ринковi данi. 

Усi придбання та продаж фiнансових активiв, якi передбачають доставку протягом визначеного 

законом або ринковими умовами ("звичайнi" договори купiвлi-продажу), визнаються станом на 

дату проведення операцiї, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується купувати або 



продавати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових активiв визнаються, коли 

компанiя стає стороною договору придбання фiнансового активу. 

Зупинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, 

коли (а) активи погашенi або права на потоки грошових коштiв вiд них вичерпанi iншим чином 

або (б), коли Товариство передало права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклало 

угоду про передачу, та при цьому (а) також передало, в основному, всi ризики та вигоди 

володiння активами або (б) не передало та не зберегло, в основному, всi ризики та вигоди вiд 

володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної 

можливостi продати весь актив непов'язанiй сторонi без накладання додаткових обмежень на 

продаж. 

Iнвестицiї, доступнi для продажу 

Iнвестицiї, доступнi для продажу, вiдображаються за справедливою вартiстю. Дивiденди вiд 

iнвестицiй в дольовi фiнансовi iнструменти, доступнi для продажу, вiдображаються в прибутку 

або збитку за рiк, коли Товариство має право на отримання платежу та вiрогiднiсть отримання 

дивiдендiв є високою. Iншi змiни в справедливiй вартостi вiдображаються на рахунках iнших 

сукупних доходiв до моменту зупинення визнання iнвестицiї або її знецiнення, коли сума 

накопиченого прибутку або збитку переноситься iз складу iнших сукупних доходiв до складу 

фiнансового доходу у прибутку або збитку за рiк. 

Збитки вiд знецiнення iнвестицiй, доступних для продажу, вiдображенi в прибутку або збитку за 

рiк на момент їх виникнення в результатi однiєї або декiлькох подiй ("подiї, що призводять до 

збитку"), що вiдбулися пiсля первiсного визнання таких активiв. Значне або тривале зниження 

справедливої вартостi iнвестицiй у дольовi iнструменти нижче їх первiсної вартостi є свiдченням 

знецiнення. Сума накопичених збиткiв вiд знецiнення розраховується як рiзниця мiж цiною 

купiвлi  та поточною справедливою вартiстю мiнус збиток вiд знецiнення, ранiше вiдображений 

у прибутку або збитку, переноситься iз складу iнших сукупних доходiв до складу фiнансового 

доходу у прибутку або збитку за рiк. 

Збитки вiд знецiнення iнвестицiй у дольовi iнструменти не вiдновлюються, подальший прибуток 

знаходить своє вiдображення в iнших сукупних доходах. Якщо у подальшому перiодi 

справедлива вартiсть боргового iнструменту, класифiкованого як доступного для продажу 

збiльшується, та це збiльшення можна об'єктивно вiднести до подiй, що вiдбулися пiсля 

визнання збитку вiд знецiнення у складi прибутку або збитку, тодi збиток вiд знецiнення 

вiдновлюється у прибутку або збитку поточного перiоду. 

Податок на прибуток  

Податок на прибуток вiдображається вiдповiдно до законодавства України, яке набуло чинностi 

або має бути введеним в дiю на звiтну дату. Витрати/Кредит з податку на прибуток включають 

поточний податок та змiни у вiдстроченому податку та визнаються в звiтi про фiнансовий 

результат, якщо вони не стосуються операцiй, визнаних безпосередньо у звiтi про сукупнi 

доходи або капiталi, у той же чи iнший перiод. 

Поточний податок - це сума, яка, як очiкується, буде виплачуватися або вiдшкодовуватися 

податковими органами за оподатковуваний дохiд або збитки поточних або попереднiх перiодiв. 

Iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються як частина операцiйних витрат. 

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно 

перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв та пасивiв та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 

Згiдно з виключенням при первiсному визнаннi вiдстроченi податки не визнаються по 

вiдношенню до тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання у разi 

операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при первiсному визнаннi не впливає 

на фiнансовий або податковий прибуток. 

Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за ставками податку, якi введенi або будуть введенi 

на звiтну дату та якi, як очiкується, застосовуються в перiоди, коли тимчасовi рiзницi будуть 

реалiзованi або використанi перенесенi податковi збитки.  



Вiдстроченi податковi активи за тимчасовими рiзницями, якi зменшують податкову базу та 

перенесенi податковi збитки, визнаються лише тiєю мiрою, у якiй є ймовiрнiсть отримання 

оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можуть бути реалiзованi тимчасовi рiзницi. 

Запаси 

Товариство включає до складу запасiв  товари та матерiали (в т.ч. будiвельнi матерiали, запаснi 

частини, паливо, iншi),  що  були  придбанi  та  утримуються  для використання в ходi 

звичайної дiяльностi та можуть бути використанi для перепродажу,  якщо потреба у власному 

використаннi перестала iснувати. 

Запаси облiковуються по найнижчiй iз вартостей: первiсної вартостi або чистої вартостi 

продажу. Вартiсть запасiв визначається методом FIFO для сировини та методом 

iдентифiкованих витрат на готову продукцiю та незавершене виробництво. Первiсна вартiсть 

готової продукцiї та незавершеного виробництва включає в себе витрати на сировину, прямi 

витрати на робочу силу, iншi прямi витрати та пов'язанi з ними загальновиробничi витрати, але 

не включають витрати на позики. Чиста вартiсть продажу є розрахунковою цiною продажу 

запасiв пiд час господарської дiяльностi, мiнус вартiсть приведення запасiв  до їх остаточного 

стану та вартiсть збуту. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi та лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. 

Дебiторська заборгованiсть та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку облiковуються за 

справедливою вартiстю, а потiм оцiнюються за амортизованою вартiстю, використовуючи метод 

ефективної процентної ставки. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у 

випадках, коли є об'єктивнi докази того, що Товариство не зможе отримати суми заборгованостi 

вiдповiдно до її початкових або переглянутих термiнiв. Ознаками того, що дебiторська 

заборгованiсть за основною дiяльнiстю знецiнена, вважаються значнi фiнансовi труднощi 

боржника, вiрогiднiсть його банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, несплата або 

прострочення платежу. Сума резерву - це рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною 

вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною 

процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок  вiдповiдного резерву, 

а сума збитку визнається у звiтi про фiнансовий результат у складi iнших операцiйних витрат. 

Коли дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю не вiдшкодовується, вона списується 

за рахунок резерву дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi. Повернення ранiше 

списаних сум кредитується за рахунок iнших операцiйних витрат у звiтi про фiнансовий 

результат. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть, умови 

якої переглянутi, оцiнюються за амортизованою вартiстю на пiдставi нової структури руху 

грошових коштiв, пов'язаних з дебiторською заборгованiстю, умови якої були переглянутi. 

Прибуток або збиток визнається в звiтi про сукупнi доходи станом на дату перегляду 

дебiторської заборгованостi та надалi амортизується за допомогою методу ефективної 

процентної ставки. Якщо умови дебiторської заборгованостi переглядаються або змiнюються 

iншими способами у зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника або емiтента, знецiнення 

оцiнюється з використанням початкової ефективної процентної ставки, яка була застосована до 

змiни в умовах дебiторської заборгованостi. 

Передплата 

Передплати облiковуються за початковою вартiстю мiнус резерв на знецiнення. Передплата 

потрапляє в категорiю довгострокової, якщо товари або послуги, за якi здiйснюється передплата, 

буде отримано за один рiк або пiзнiше, або якщо передплата вiдноситься до активу, який при 

первiсному визнаннi  вiдноситься до категорiї необоротних активiв. Передплати пiд придбання 

активiв переносяться на балансову вартiсть активiв, коли Товариство отримало контроль над 



ними, а також при наявностi можливостi отримання  майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з 

активами. Товариство списує на фiнансовi результати товари та послуги, попередньо 

передплаченi, у момент отримання товарiв та послуг, до яких вiдносяться передплати, або при 

використаннi у виробництвi, якщо це доречно. Якщо є докази того, що активи, товари або 

послуги, до яких виконана передплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати 

зменшується, а вiдповiдна втрата вiд знецiнення визнається у звiтi про фiнансовий результат. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi, грошовi кошти на банкiвських 

рахунках до вимоги та iншi короткотермiнових iнвестицiї з високою лiквiднiстю з термiном 

розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за 

амортизованою вартiстю за методом ефективної процентної ставки. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж нацiональна валюта України - гривня. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв 

та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними 

курсами Нацiонального банку України (НБУ). 

Облiковi полiтики щодо оренди 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив.  

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду 

та вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi 

облiку в звiтi про фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСБО 17 для 

фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо 

оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) та короткострокової 

оренди (оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде 

визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який 

представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi 

права користування). Орендар визнає витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд 

витрат по амортизацiї активу в формi права користування. 

Згiдно з  МСФЗ 16 орендар видiляє  два види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього, за 

МСФЗ 16 розкрито бiльший обсяг iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17. 

МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 р. або пiсля цiєї 

дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю 

МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного 

пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту 

передбачають певнi звiльнення. Товариство вiдображає вартiсть оренди активу за 

довгостроковим договором згiдно з  вимогами МСФЗ 16.  

Акцiонерний капiтал та резерви 

Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю 

нових акцiй, враховуються в капiталi як зменшення суми надходжень за вирахуванням податкiв. 

Будь-яке пiдвищення справедливої вартостi отриманих коштiв вiд номiнальної вартостi 

емiтованих акцiй, показано у примiтках як емiсiйний дохiд. 

До iнших резервiв належать резерв переоцiнки основних засобiв, резерв переоцiнки валют та 

частка iнших сумарних доходiв асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств, якi 



облiковуються за методом участi в капiталi, а також резерв злиття. 

Дивiденди 

Дивiденди визнаються в якостi зобов'язань та вiднiмаються з капiталу в перiодi, в якому вони 

були оголошенi та затвердженi. Iнформацiя про дивiденди, яка оголошена пiсля звiтної дати та 

до затвердження фiнансової звiтностi для випуску, розкривається у примiтках. 

Податок на додану вартiсть 

ПДВ розраховується за двома тарифами: 20% нараховується на поставку товарiв або послуг в 

Українi, включаючи поставки без чiтко визначеної суми винагороди та iмпорту товарiв в 

Україну; 0% використовується при експортi товарiв та супутнiх послуг. Вихiдний ПДВ на 

продаж товарiв та послуг облiковується на момент отримання товарiв або послуг замовником 

або на момент надходження оплати вiд замовника, в залежностi вiд того, що трапилося ранiше. 

Вхiдний ПДВ враховується таким чином: право на податковий кредит при купiвлi вiдбувається 

на момент отримання накладної з ПДВ, яка видається пiсля отримання платежу постачальником 

або пiсля отримання товарiв або послуг, залежно вiд того, що виникає ранiше,  право на 

податковий кредит для iмпортованих товарiв або послуг виникає пiд час сплати ПДВ. 

Передплати, виданi постачальникам, та передоплати, отриманi вiд клiєнтiв, визнаються у 

фiнансовiй звiтностi за вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок по таким сумам 

буде здiйснюватися за рахунок поставки вiдповiдних товарiв або послуг. 

Запозичення 

Позики облiковуються за амортизованою вартiстю за методом ефективної процентної ставки. 

Процентнi витрати за позиковими коштами, залученими для фiнансування будiвництва об'єктiв 

основних засобiв, капiталiзуються протягом перiоду, необхiдного для завершення будiвництва 

та пiдготовки до його запланованого використання. Всi iншi витрати за позиками включаються у 

склад  фiнансових витрат. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується в той час, коли контрагент 

виконав свої договiрнi зобов'язання та облiковується за амортизованою вартiстю за методом 

ефективної процентної ставки. 

Резерви пiд зобов'язання та платежi 

Резерви пiд зобов'язання та платежi - це нефiнансовi зобов'язання, сума та термiн яких не 

визначенi. Резерви пiд зобов'язання та платежi створюються, коли Товариство має поточнi 

правовi або передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, де ресурси, ймовiрно, 

будуть витрачатися з метою врегулювання зобов'язань та їх сума може бути розрахована з 

достатнiм ступенем точностi. 

Коли Товариство очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, за договором страхування, 

сума вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тих випадках, коли 

вiдшкодування значною мiрою гарантується. 

Товариство визнає оцiночну суму зобов'язань з ремонту або замiни проданої продукцiї, для якої 

на звiтну дату гарантiйний термiн не закiнчився. Цей резерв розраховується на основi 

статистики Товариства  по ремонту та замiнi продукцiї. 

Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорiчних (основних та 

додаткових) вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової 

полiтики Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на 

кiнець року. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне 

страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної 

працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого 

розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок 

цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку 

згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

Умовнi активи та зобов'язання 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них розкривається у 



випадках, коли ймовiрно отримування економiчних вигод вiд їх використання. 

Умовнi зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi, якщо є можливiсть вiдтоку економiчних 

ресурсiв з метою погашення зобов'язань, а їх сума може бути розрахована з достатньою 

ступенем точностi. Iнформацiя про умовнi зобов'язання розкривається у фiнансовiй звiтностi, 

якщо вiдтiк ресурсiв, пов'язаний з економiчними вигодами, є малоймовiрним. 

Визнання доходiв та витрат 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 

Доходи вiд продажу товарiв визнаються на момент передачi ризикiв та вигод вiд володiння 

товарами. Це зазвичай вiдбувається, коли продукцiя вiдвантажується вiдповiдно до умов 

Iнкотермс. Коли Товариство погоджується доставити товар в конкретне мiсце, доход визнається 

на момент передачi вантажу покупцевi в зазначеному мiсцi. 

Реалiзацiя послуг визнається у звiтному перiодi, в якому надаються послуги, посилаючись на 

ступiнь завершення певних операцiй, та визначається на пiдставi послуг, фактично наданих 

пропорцiйно до загальної кiлькостi послуг, якi повиннi надаватися. Виручка вiд продажу 

вiдображена без урахування ПДВ. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики та винагороди, пов'язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, 

яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 

та 

г) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Процентнi доходи. Процентнi доходи визнаються за допомогою методу ефективної процентної 

ставки. 

Фiнансовi витрати. Фiнансовi витрати включають процентнi витрати за позиковими коштами та 

пенсiйними зобов'язаннями, збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв, змiну дисконту по 

фiнансових iнструментах та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають по кредитах. Всi 

вiдсотки та iншi витрати на позики вiдносяться на витрати, використовуючи метод ефективної 



процентної ставки. Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не 

капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство 

капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або 

виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Винагорода працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумi очiкуваної 

вартостi короткострокових виплат працiвникам пiд час надання працiвниками вiдповiдних 

послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Товариство бере участь у державному пенсiйному планi з визначеними платежами, що 

передбачає дострокове пенсiйне забезпечення працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях з 

шкiдливими та небезпечними умовами. Товариство також надає окремi виплати за певнi умови 

виходу на пенсiю. Зобов'язання, визнане у балансi у зв'язку пенсiйним планом з визначеними 

виплатами, є дисконтованою вартiстю зобов'язання по пенсiйному плану з фiксованими 

платежами на звiтну дату. 

Зобов'язання за фiксованими платежами обчислюється щорiчно актуарiями з використанням 

методу прогнозованої умовної одиницi. 

Поточна сума зобов'язання щодо пенсiйного плану з фiксованими платежами визначається 

шляхом дисконтування прогнозованого майбутнього вiдтоку коштiв з використанням 

процентних ставок по високолiквiдних корпоративних облiгацiях, деномiнованих у ту ж валюту, 

в якiй здiйснюються виплати, та строк погашення по яких приблизно такий же, як та термiн 

зобов'язання. Актуарнi прибутки та збитки, якi спричиненi минулими коригуваннями та змiнами 

у актуарних припущеннях, включаються до дебету або кредиту у капiтал у складi iнших 

сукупних доходiв у перiодi, в якому вони виникли. Вартiсть минулих послуг визнається 

безпосередньо у доходах. 

Прибуток на акцiю 

Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку або збитку, що належить 

акцiонерам компанiї, на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу протягом року, якi дають право 

на виплату дивiдендiв. 

Звiтнiсть по сегментах 

Iнформацiя по сегментах розкривається у звiтностi вiдповiдно до принципу, що 

використовується для пiдготовки внутрiшньої звiтностi, що надається особi, вiдповiдальною за 

оперативнi рiшення Товариства. Генеральний директор Товариства був визначений особою, 

вiдповiдальною за прийняття рiшень по розподiлу ресурсiв та за оцiнку результатiв дiяльностi. 

 

Перегляд порiвняльних даних 

У разi необхiдностi, порiвняльнi данi за 2018 були змiненi вiдповiдно до змiн у презентацiї цього 

року. Цi змiни в порiвняльних даних були зробленi в окремих статтях та не мають значного 

впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 

4. Iстотнi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики 

Товариство здiйснює розрахунки та припущення, що впливають на суми, вiдображенi у 

фiнансовiй звiтностi, а також на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються та базуються на досвiдi 

управлiння та iнших чинниках, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi вважаються 

обгрунтованими за нинiшнiх обставин. На додаток до цих оцiнок, Товариство також 

використовує деякi судження для застосування принципiв облiкової полiтики. Рiшення, якi 

найбiльше впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть призвести до 

значного коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного 

фiнансового року, включають: 

Принцип безперервностi дiяльностi 

Товариство пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть на основi припущення про безперервнiсть 



дiяльностi (дивiться примiтку 2). 

Справедлива вартiсть основних засобiв 

Щороку Товариство проводить аналiз для оцiнки того, чи вiдрiзняється значним чином 

балансова вартiсть об'єкту основних засобiв вiд суми, яка була б визначена за справедливою 

вартiстю в кiнцi звiтного перiоду. Цей аналiз грунтується на цiнових показниках, технологiчних 

тенденцiях, коливаннях валют пiсля дати останньої переоцiнки, прибутковостi профiльного 

бiзнесу та на iнших вiдповiдних чинниках. Якщо результати аналiзу свiдчать про те, що 

справедлива вартiсть основних фондiв суттєво вiдрiзняється вiд їхньої вартостi, здiйснюється 

додаткова переоцiнка. 

Зовнiшня оцiнка основних засобiв групи виконувалась на базових даних рiвня 3 в iєрархiї 

справедливої вартостi та за допомогою ринкового пiдходу або амортизованої вартостi замiни. 

Оскiльки бiльшiсть виробничих споруд та устаткування є вузькоспецiалiзованими та рiдко 

продаються на вiдкритому ринку в Українi, їхня справедлива вартiсть в основному визначається 

методом амортизованої вартостi замiни. 

Справедлива вартiсть кожного активу, переоцiнка якого  виконується, використовуючи 

ринковий пiдхiд, визначається на основi вартостi (цiни) або iдентичного активу або найбiльш 

порiвнянного активу, придбаного або реалiзованого на ринку мiж iнформованими 

контрагентами на дату, близьку до дати аналiзу. Дана вартiсть (цiна) вже включає в себе 

необхiднi коригування, наприклад, на технiчний або функцiональний стан та т. д. 

Пiд час проведення оцiнки  з використанням  цих методiв оцiнювачi використовують такi 

основнi професiйнi судження та оцiнки: 

- вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на створення активiв (наприклад, фактичнi 

витрати, якi нещодавно були понесенi Товариством, спецiалiзованi довiдковi матерiали та 

довiдники, оцiнки вартостi створення рiзних видiв обладнання); 

- вiдбiр порiвняльних даних для визначення вартостi замiни якогось обладнання, а також 

пiдбiр вiдповiдних оцiнок для визначення коригувань, необхiдних для врахування вiдмiнностей 

мiж технiчними параметрами та станом нового та iснуючого обладнання; 

- вибiр ринкових даних при визначеннi ринкової вартостi. 

Використання рiзних професiйних рiшень в оцiнцi може суттєво вплинути на умовне значення 

активiв групи. 

Використання рiзних професiйних суджень в оцiнцi може суттєво вплинути на умовну вартiсть 

активiв Товариства. 

Невизнаний вiдстрочений податковий актив 

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство мала невизнанi вiдстроченi податковi активи в сумi 1 

092 548 тисяч  гривень (станом на 31 грудня 2018 - 1 175 426 тисяч  гривень), пов'язанi з 

податковими збитками.  

 

 

Залишковi строки корисного використання основних засобiв 

Товариство визначає очiкуванi термiни корисного використання та вiдповiднi ставки 

амортизацiї. Товариство отримує майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з активами, в 

основному, в результатi їх використання. Однак, такi чинники, як технiко-економiчне старiння 

та знос, часто знижують економiчну вигоду вiд активiв. Товариство оцiнює залишковий термiн 

експлуатацiї вiдповiдно до чинного технiчного стану активiв та передбачуваного перiоду, 

протягом якого Товариство, як очiкується, має економiчну вигоду вiд їх використання. 

Враховуються основнi чинники: (а) цiльове використання активiв; (b) прогнозоване зношування 

в залежностi вiд експлуатацiйних параметрiв та правил технiчного обслуговування; технiчного 

або економiчного зносу через змiни ринкових умов. 

Товариство пiдвищує ставку амортизацiї, якщо термiн служби активiв коротше, нiж ранiше 

передбачуваний термiн. 

Знецiнення основних засобiв 



Для кожної звiтної дати Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення активiв. У 

разi наявностi таких ознак Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування. Сума 

очiкуваного вiдшкодування є справедливою вартiстю активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi 

потоки, мiнус вартiсть продажу або вартiсть використання активу, залежно вiд того, яка з них 

вища. Цiннiсть активу визначається для окремого активу, якщо актив не отримує грошовi 

потоки, якi значною мiрою залежать вiд грошових потокiв вiд iнших активiв або груп активiв. 

Для цього потрiбно розрахувати вартiсть використання одиниць, якi генерують кошти, до яких 

вiдноситься об'єкт основних засобiв. При розрахунку вартостi використання, Товариство 

повинно оцiнювати очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд одиницi, що генерує грошовi кошти, 

а також вибрати прийнятну ставку дисконтування, необхiдну для розрахунку теперiшньої 

вартостi цих грошових потокiв. 

Оцiнка знецiнення вимагає обчислення вартостi використання одиницi, що генерує грошовi 

кошти. Розрахунок вартостi використання вимагає вiд Товариства оцiнювати очiкуванi майбутнi 

грошовi потоки з одиницi, що генерує грошовi кошти, а також вибрати правильну ставку 

дисконтування для розрахунку теперiшньою вартiстю цих грошових потокiв. Товариство 

функцiонує як одна одиниця, яка генерує грошовi потоки. Прогнози грошових потокiв на основi 

фiнансових бюджетiв, затверджених старшим керiвництвом, використовуються для визначення 

прогнозу продажiв. 

Облiк iнвестицiй, призначених для продажу 

Товариство не має бiльшостi прав голосу у "Четвертому" iнвестицiйному фондi корпорацiї 

"Сварог" та в "Сьомому" iнвестицiйному фондi корпорацiї "Сварог" (надалi разом - Фонди), хоча 

володiє бiльшiстю сертифiкатiв цих фондiв (Примiтка 10). Цi кошти контролюються загальними 

зборами компанiї з управлiння активами (ТОВ "Сварог Ессет Менеджмент КУА"). Товариство 

не має значного впливу на дiяльнiсть Фондiв, а також не має повноважень та здатностi 

контролювати Фонди вiдповiдно до Закону України "Про iнститути спiльного iнвестування". 

Таким чином, Товариство враховує цi iнвестицiї в Фонди, як iнвестицiї, призначенi для продажу. 

Iнвестицiї, призначенi для продажу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою 

вартiстю. Для оцiнки справедливої вартостi Фондiв Товариство компанiї оцiнює справедливу 

вартiсть iнвестицiй, призначених для продажу в якостi основного активу Фонду. Товариство 

зробило внутрiшню оцiнку iнвестицiй на основi справедливої вартостi цiнних паперiв, що мають 

котирування. Для цiнних паперiв, якi не мають котирування, справедлива вартiсть була 

визначена за допомогою методу оцiнки з значними неспостережуваними вихiдними даними 

(рiвень 3). 

5. Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартiв 

Новi та переглянутi стандарти, якi застосовуються у поточному роцi 

У поточному роцi Товариство застосувало МСФЗ 16, який застосовується для перiодiв за рiк, що 

починається на або пiсля 1 сiчня 2019 року. 

МСФЗ 16 вводить новi або переглянутi вимоги щодо облiку оренди. Вiн суттєво змiнив облiк 

орендаря, усунувши рiзницю мiж операцiйною та фiнансовою орендою, вимагаючи визнання 

активу права користування та зобов'язання з оренди, починаючи з початку дiї усiх договорiв 

оренди, окрiм короткострокової оренди та оренди активiв з низькою вартiстю. На вiдмiну вiд 

облiку орендаря, вимоги до облiку орендодавця, в основному, залишилися незмiнними.  

Прийняття нових або переглянутих стандартiв не вплинуло на фiнансовий стан або ефективнiсть 

Товариства, а також на розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Застосування переглянутих Стандартiв та Тлумачень, якi не мали iстотного впливу на фiнансову 

звiтнiсть Групи 

У поточному роцi Товариство застосувало низку поправок до стандартiв МСФЗ та тлумачень, 

виданих Радою з МСБО, що набули чинностi для перiоду за рiк, що починається 1 сiчня 2019 

року, або пiзнiше. Їх застосування не мало суттєвого впливу на розкриття iнформацiї або на 

суми, якi вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. 

 



МСФЗ та правки до них Основнi вимоги Ефективна 

дата Дост-роко-ве засто-су-вання 

Концептуальна основа фiнансо-вої звiтностi У новiй редакцiї оновлено структуру 

документа, визначення активiв та зобов'язань, а також додано новi положення з оцiнки та 

припинення визнання активiв та зобов'язань, подання та розкриття даних у фiнансовiй звiтностi 

за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна 

допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва компанiї в управлiннi 

економiчними ресурсами. Принцип обачностi трактується через пiдтримку нейтральнiсть 

представлених даних. Обачнiсть визначається як прояв обережностi при винесеннi суджень в 

умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не 

тiльки їх юридичної форми. Нова  редакцiя КОФЗ передбачає двi форми звiтностi: звiт про 

фiнансовий стан та звiт про фiнансовi результати. Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми 

та розкриття", визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод та 

мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi.  

У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi 

сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi.  

Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не  

розглядає активи лише як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв та 

зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення 

економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати 

економiчнi вигоди.  

Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки (iсторична та поточна вартiсть 

(справедлива вартiсть, вартiсть використання)), iнформацiї, яку вони надають. 01.01.2020

 До-зволя-ється 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес 

складається iз внескiв та суттєвих процесiв, якi у сукупностi формують здатнiсть створювати 

вiддачу.  

Нове керiвництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявнiсть внеску та суттєвого 

процесу, у тому числi для компанiй, якi знаходяться на раннiх етапах розвитку та ще не 

отримали вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi, для того щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, 

має бути наявним органiзований трудовий колектив.  

Визначення термiну "вiддача" звужується, щоб зосередити увагу на товарах та послугах, якi 

надаються клiєнтам, на формування iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому 

виключаються результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод. Крiм того, 

наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть учасникiв ринку замiнювати вiдсутнi 

елементи чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть та активи.  

Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не вважатимуться 

бiзнесом, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована 

в одному активi (або групi аналогiчних активiв).  01.01.2020 Цi змiни є 

пер-спек-тив-ними 

МСБО 1 "По-дання фiнансо-вої звiтностi" та МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки" Змiни уточнюють визначення суттєвостi, пояснення до цього визначення та 

застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були 

наведенi в iнших стандартах МСФЗ.  

Iнформацiя є суттєвою, якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, спотворення або 

затуманення може вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального 

призначення, винесенi на пiдставi такої фiнансової звiтностi, що представляє фiнансову 

iнформацiю про звiтуючу компанiю 

Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визна-чення суттєвостi в усiх стандартах 

МСФЗ.  01.01.2020 До-зволя-ється 

МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiт-нiсть", МСБО 37 



"Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз 

застосування МСФЗ 2 "Ви-плати на основi акцiй", Посiб-ник з застосу-вання МСФЗ 4 "Договори 

страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi конт-ракти". У всiх випадках 

словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття "користувачi" 

звужено до "основних користувачiв". 01.01.2020 До-зволя-ється 

МСФЗ 9 "Фi-нансовi iнстру-менти", МСФОЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнфо-рмацiї", 

МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" Змiни стосуються процентних ставок 

(такi як LIBOR, EURIBOR та TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iнструментах: 

вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв. 

Поправки  

  змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що 

контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються 

та грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи; 

  обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа 

внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування; 

  не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи; 

  вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.

 01.01.2020 До-зволя-ється 

 

6. Iнформацiя по сегментах та класифiкацiя продукцiї за географiчними регiонами та 

категорiями 

У зв'язку з вимогами МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти", керiвництво дiйшло до висновкiв, що 

Товариство органiзовано та керується як єдиний операцiйний сегмент, яким є виробництво, 

продаж та сервiсне обслуговування трансформаторiв та реакторiв. 

Нижче наведено iнформацiю про продаж продукцiї за географiчними регiонами: 

 2019 рiк 2018 рiк 

Україна 777 982 951 462 

Росiйска Федерацiя 172 567 481 465 

Бiлорусь 95 133 16 480 

Австрiя 91 040 3 990 

Казахстан 79 951 81 833 

 2019 рiк 2018 рiк 

Латвiя 27 159 28 053 

Грузiя 25 475 33 863 

Вiрменiя - 15 069 

Узбекистан - 12 461 

Iншi 1 404 1 173 

Всього доходiв вiд реалiзацiї 1 270 711 1 625 849 

   

Нижче наведено iнформацiю про продаж продукцiї за категорiями: 

 

  2019 рiк 2018 рiк 

Трансформатори та реактори 1 245 749 1 605 176 

Послуги 24 962 20 673 

Всього доходiв вiд реалiзацiї 1 270 711 1 625 849 

Всi активи Товариства знаходяться в Українi. 

7. Iнформацiя про пов'язанi  сторони 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює iншу, знаходиться пiд 

спiльним контролем з нею, або має значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та 

операцiйних рiшень. 

ПрАТ "Запорiжтрансформатор" має вiдносини з пiдприємствами, якi належать до пов'язаних 



сторiн. 

Протягом 2019 року здiйснювались операцiї з пов'язаними сторонами.  

До складу пов'язаних сторiн, з якими протягом 2019 та 2018 рокiв проводилися операцiї, 

вiдносяться: 

" Дочiрнi компанiї  

Handball club ZTR/ТОВ "Гандбольний клуб ZTR" 

ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв" 

ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" 

ТОВ "ЗТР-Союз Сервiс" 

ТОВ "Запорiженергосервiс" 

" Компанiї, якi знаходяться пiд спiльним контролем 

LLC Energy Standart (Ukraine) / ТОВ "Енергетичний стандарт (Україна)" 

PJSC Company operating electrical networks "Central energy Company" / ПРАТ "ПIДПРИЄМСТВО 

З ЕКСПЛУАТАЦIЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

LLC Funding Company "Meridian"/ТОВ "Фондова компанiя "Меридiан"" 

" Асоцiйованi компанiї 

Zaporizhsky cable plant "ZKZ"/ПрАТ "Запорiзький кабельний завод" 

" Спiльнi пiдприємства 

ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H./ООО "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaft m.b.H." 

" Фонди, якi володiють контрольним пакетом акцiй ЗТР 

LLC AMC Savrog Asset Management PCNDVF "Seventh"/ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд 

"Сьомий" 

Станом на 31 грудня 2019 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами становлять: 

 

 Компанiї пiд спiль-ним конт-ролем Дочiрнi компанiї Спiльне пiдпри-ємство

 Асоцiйо-ванi ком-панiї Фонди з контро-льним пакетом акцiй  

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю -  

47 190 

 184 53 469  

- 

Фiнансова допомога надана -  

2 303 

 - -  

- 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть -

  

5 046 

 3 290 2  

- 

 

Статтi доходiв та витрат по операцiям з пов'язаними сторонами за 2019 рiк: 

    Компанiї пiд спiль-ним конт-ролем Дочiрнi компанiї Спiльне 

пiд-приємство Асоцiйованi компанiї Фонди з контрольним пакетом акцiй 

Реалiзацiя товарiв та послуг   113  24 458  91 153  54  - 

Придбання матерiалiв, комплектуючих та пос-луг   -   (34 635) - (68 

700) - 

Iншi витрати, чиста сума    (10 266) (12 744)   -   32 267   - 

Перепродаж акцiй  - - - - 470 

 



Станом на 31 грудня 2018 року залишки по операцiях з пов'язаними сторонами становлять: 

 

 Компанiї пiд спiль-ним конт-ролем Дочiрнi компанiї Спiльне пiдпри-ємство

 Асоцiйо-ванi ком-панiї Фонди з контро-льним пакетом акцiй  

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю -  

2 802 

 - 77 282  

- 

Фiнансова допомога надана -  

3 803 

 - 9 400  

- 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 62

  

4 763 

 1 056 1  

470 

 

 

 

Статтi доходiв та витрат по операцiям з пов'язаними сторонами за 2018 рiк: 

    Компанiї пiд спiль-ним конт-ролем Дочiрнi компанiї Спiльне 

пiд-приємство Асоцiйованi компанiї Фонди з контрольним пакетом акцiй 

Реалiзацiя товарiв та послуг   51  26 451  3 990  99  - 

Придбання матерiалiв, комплектуючих та пос-луг   -   (13 253) - (32 

850) - 

Iншi витрати, чиста сума    (9 600) (9 542)   -   16 168   - 

Перепродаж акцiй  - - - - 510 

Компенсацiя ключовому управлiнському персоналу 

Головний управлiнський персонал у 2019 та у 2018 роках складався з 11 директорiв. У 2019 роцi 

компенсацiя ключовому управлiнському персоналу, включена до складу  трудових витрат та 

вiдповiдних податкiв, склала 17 005 тисяч гривень (у 2018 роцi: 11 755 тисяч гривень). 

8. Основнi засоби 

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися наступнi змiни: 

  Будiвлi Виробниче обладнання Iнше Незавершене будiвництво Всього 

Первiсна вартiсть або пе-реоцiнена вартiсть на 1 сiчня 2018 року 456 868 802 332

 75 264 674 1 335 138 

Накопичений знос на 1 сiчня 2018 року (15 721) (57 367) (17 232)   (90 

320) 

Чиста балансова вартiсть  на 1 сiчня 2018 року 441 147 744 965 58 032 674 1 244 

818 

Надходження 481 8 790 2 808 13 696 25 775 

Перенесення в iншу катего-рiю     (13 320) (13 320) 

Вибуття (24) (12) (219)  (255) 

Амортизацiйнi вiдрахування (15 723) (54 328) (10 149)  (80 200) 

Чиста балансова вартiсть  на 31 грудня 2018 року 425 881 699 415 50 472 1 050

 1 176 818 

Первiсна вартiсть або пе-реоцiнена вартiсть на 31 грудня 2018 року 457 324 810 450

 77 138 1 050 1 345 962 

Накопичений знос на 31 грудня 2018 року (31 443) (111 035) (26 666)  

 (169 144) 



Надходження 1 176 8 035 350 10 337 19 898 

Перенесення в iншу катего-рiю     (9 541) (9 541) 

Вибуття  (60) (18)  (78) 

  Будiвлi Виробниче обладнання Iнше Незавершене будiвництво Всього 

Амортизацiйнi вiдрахування (15 982) (54 872) (10 048)  (80 902) 

Чиста балансова вартiсть  на 31 грудня 2019 року 411 075 652 518 40 756 1 846

 1 106 195 

Первiсна вартiсть або пе-реоцiнена вартiсть на 31 грудня 2019 року 458 269 818 071

 77 312 1 846 1 355 498 

Накопичений знос на 31 грудня 2019 року (47 194) (165 553) (36 556)  

 (249 303) 

Товариство залучило незалежного оцiнювача для визначення справедливої вартостi активiв 

станом на 31 грудня 2016 року. Бiльшiсть з цих активiв є вузькоспецiалiзованими та рiдко 

продаються на вiдкритому ринку, так що справедлива вартiсть була визначена за допомогою 

методу амортизованої вартостi замiни. Даний метод враховує вартiсть аналогiв та їх технiчнi 

характеристики з коригуванням на фiзичний, функцiональний та економiчний знос. Основнi 

припущення та методи оцiнки, що використовуються незалежними оцiнювачами у визначеннi 

справедливої вартостi, описанi у примiтцi 4. 

Станом на 31 грудня 2019 року основнi засоби з балансовою вартiстю 881  578 тисяч гривень 

(станом на 31 грудня 2018 - 935 850 тисяч гривень) були переданi третiм сторонам у якостi 

застави за кредитними коштами та гарантiями (Примiтка 23). 

Активи, переданi Товариству пiсля приватизацiї, не включають земель, на яких розташованi 

завод та будiвлi Товариства, включаючи основнi виробничi потужностi Товариства. Станом на 

31 грудня 2019 та 2018 рр. Товариство використовує земельнi дiлянки на пiдставi "Державного 

акту про право на постiйне користування землею". 

Станом на 31 грудня 2019 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих об'єктiв, якi все ще 

використовуються, була 5 247 000 гривень (станом на 31 грудня 2018 року - 777 000 гривень). 

Станом на 31 грудня 2019 року балансова вартiсть об'єктiв, якi тимчасово не використовуються 

Товариством, склала 111 560 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2018 року - 121 070 000 

гривнi). 

9. Iнвестицiї в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства 

Нижче наведенi частки Товариства у своїх основних дочiрнiх,  асоцiйованих та спiльних 

пiдприємствах: 

Назва 31 грудня  2019 года 31 грудня   

2018 года Країна регiстрацiї 

Дочiрнi компанiї 

ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв" 

ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" 

ТОВ "ЗТР-Союз Сервiс" 

ТОВ "Запорiженергосервiс" 

Handball club ZTR/ТОВ "Гандбольний клуб ZTR" 

Спiльнi пiдприємства  

97,08% 

 

82,27% 

 

10,00% 

100,00% 

92,19%  

97,08% 

 



82,27% 

 

10,00% 

100,00% 

92,19%  

Україна 

 

Україна 

 

Україна 

Україна 

Україна 

ZTR-Enesta Handelsgesellschaft m.b.H. Linz 50,00% 50,00% Австрiя 

Асоцiйованi компанiї    

ПрАТ "Запорiзький кабельний завод" 36,41% 36,41% Україна 

 

У таблицi нижче наведена балансова вартiсть  iнвестицiй Товариства в дочiрнi, асоцiйованi 

компанiї та спiльнi пiдприємства: 

Назва 31 грудня  2019 года 31 грудня   

2018 года 

Дочiрнi компанiї 

ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв" 

ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" 

ТОВ "ЗТР-Союз Сервiс" 

ТОВ "Запорiженергосервiс" 

Handball club ZTR/ТОВ "Гандбольний клуб ZTR" 

Спiльнi пiдприємства  

703 302 

 

922 

3 

10 

221  

703 302 

 

922 

3 

10 

221 

 

ZTR-Enesta Handelsgesellschaft m.b.H. Linz 32 264 32 264 

Асоцiйованi компанiї   

ПрАТ "Запорiзький кабельний завод" 6 609 6 609 

 

Стисла фiнансова iнформацiя по спiльному пiдприємству наведена у таблицi нижче: 

 

Назва 31 грудня 2019 року  

Всього  

активiв 31 грудня 2019 року 

Всього зо-бов'язань Чистий доход вiд торгової дiяльностi за 2019 рiк Чистий прибуток (збиток) 

за 2019 рiк 



     

ZTR-Enesta Handelsgesellschaft m.b.H. Linz 76 759 15 867 93 462 106 

Всього  76 759 15 867 93 462 106 

 

Назва 31 грудня 2018 року  

Всього  

активiв 31 грудня  

2018 року 

Всього зо-бов'язань Чистий доход вiд торгової дiяльностi за 2018 рiк Чистий прибуток (збиток) 

за 2018 рiк 

     

ZTR-Enesta Handelsgesellschaft m.b.H. Linz 92 256 19 282 4 028 (6 121) 

Всього  92 256 19 282 4 028 (6 121) 

 

10. Iнвестицiї, призначенi для продажу 

У таблицi нижче наведена балансова вартiсть  iнвестицiй, призначених для продажу: 

Назва 31 грудня  2019 года 31 грудня   

2018 года 

Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний фонд "Четвертий" ТОВ "Сварог Есет 

менеджмент" 

Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний фонд "Сьомий" ТОВ "Сварог Есет 

менеджмент" 77 862,2 

 

354 124,6 77 862,2 

 

354 124,6 

Всього 431 986,8 431 986,8 

 

 

 

 

Нижче наведена iнформацiя про iнвестицiї Товариства, призначенi для продажу: 

Назва 31 грудня  2019 года 31 грудня   

2018 года Країна  

регiстрацiї 

Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний фонд "Четвертий" ТОВ "Сварог Есет 

менеджмент" 

Пайовий закритий недиверсифiкований венчурний фонд "Сьомий" ТОВ "Сварог Есет 

менеджмент"  

28,27% 

 

 

53,04%  

28,27% 

 

 

53,04%  

 

Україна 

 

 



Україна 

 

Товариство не має бiльшостi прав голосу в Четвертому iнвестицiйному фондi "Сварог" та у 

Сьомому iнвестицiйному фондi "Сварог" (разом у Фондах), хоча Товариство володiє бiльшiстю 

сертифiкатiв цих Фондiв. (Примiтка 4). 

11. Запаси 

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року запаси включали: 

    31 грудня   

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Сировина та iншi матерiали  100 349 135 539 

Незавершене виробництво  229 700 453 989 

Готова продукцiя  46 359 116 283 

Матерiали на переробцi  7 857 5 943 

Iнше  45 271 45 591 

Всього запасiв   429 536 757 345 

 Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року запаси загальною вартiстю 332 745 

тисяч гривень були переданi пiд заставу за позиками (Примiтка 23).  

12. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

представленi таким чином: 

    31 грудня   

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю вiд українських замовникiв  33

 39 

Фiнансова допомога надана  15 000  -  

Всього довгострокова дебiторська заборгованiсть   15 033 39 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю вiд закордонних  замовникiв  23 

401 5 615 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю вiд українських замовникiв  160 

563 208 518 

Фiнансова допомога надана  2 303 104 072 

Мiнус резерв на знецiнення  -96 -233 

Всього фiнансова дебiторська заборгованiсть   201 204 318 011 

ПДВ до вiдшкодування та iнша пов'язана заборгованiсть   23 708 28 901 

Передплата по податку на прибуток  140 769 140 769 

Передплати за основною дiяльнiстю  23 338 48 860 

     

31 грудня   

2019 року  

31 грудня  

2018 року 

    

Iнша дебiторська заборгованiсть  70 720 107 877 

Всього дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть

   459 739 644 457 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю деномiнована у наступних валютах: 

    31 грудня   

2019 року 31 грудня  

2018 року 



Долари США  18 736 5 841 

Євро  5 006 12 660 

Українскi гривнi  434 676 625 931 

Росiйськi рублi  1 321 15 

Iншi  0 10 

Всього фiнансова дебiторська заборгованiсть   459 739 644 457 

Нижче наведено аналiз кредитної якостi фiнансової дебiторської заборгованостi за основною 

дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi: 

  31 грудня   

2019 року 31 грудня  

2018 року 

Непрострочена та незнецiнена дебiторська заборгованiсть замовникiв з:   

України 368 195 395 413 

Казахстана 1 469 5 628 

Росiйської Федерацiї 1 134 -   

Грузiї 8 870 -   

Бiлорусi 1 057 -   

Литви 1 321 -   

США 275 -   

Iндiї -   226 

Великобританiї -   4 764 

Францiї -   1 243 

Швецiї -   1 165 

Швейцарiї -   792 

Iталiї -   1 482 

Нiмеччини -   167 

Iнших країн 36 157 

Всього непрострочена та незнецiнена дебiторська заборгованiсть 382 357 411 037 

Прострочена та знецiнена дебiторська заборгованiсть:   

прострочена до 30 днiв 34 287 3 040 

прострочена вiд 30 до 90 днiв 11 015 107 674 

прострочена вiд 90 до 1080 днiв 6 927 121 096 

  31 грудня   

2019 року 31 грудня  

2018 року 

прострочена понад 1080 днiв 25 249 1 843 

Всього прострочена та знецiнена дебiторська заборгованiсть 77 478 233 653 

Мiнус резерв на знецiнення -96 -233 

Всього 459 739 644 457 

Товариство вважає всю прострочену, але не знецiнену заборгованiсть такою, що буде 

вiдшкодована, виходячи з аналiзу фiнансового стану контрагентiв та змiн в економiчних умовах 

у вiдповiдних країнах та Українi, якi впливають на контрагентiв. 

У сумi резерву на знецiнення фiнансової дебiторської заборгованостi вiдбулися наступнi змiни: 

 2019 рiк 2018 рiк 

  Дебiторська заборгова-нiсть за ос-новною дiяльнiстю Iнша фi-нансова дебiторська 

заборгова-нiсть Дебiторська заборгова-нiсть за основною дiяльнiстю Iнша фiнан-сова 

дебiтор-ська заборго-ванiсть 

Резерв знецiнення на 01 сiчня 233 -   267 -   

Вiдрахування до резер-ву/(зменшення резерву) пiд знецiнення протягом року -137 -  

 -34 -   

Резерв знецiнення на 31 грудня 96 -   233 -   



13. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включали: 

    31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Грошовi кошти в касi  5 1 

Залишки на банкiвських рахунках до вимоги  214 338 439 

Всього грошовi кошти та їх еквiваленти   219 338 440 

у тому числi:    

Грошовi кошти з обмеженим правом користування  0 96 466 

 

Залишки коштiв на рахунках пiдтверджено банкiвськими виписками, залишки коштiв в касi 

Товариства - актом iнвентаризацiї. 

 

Грошовi кошти з обмеженим правом користування станом на 31 грудня 2018 року - охоплювали 

гарантiї, покриття за кредитами, валютнi акредитиви. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi в таких валютах: 

 

 

 

 

    31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Українскi гривнi  219 54 118 

Росiйськi рублi  0 17 810 

Євро  0 80 063 

Долари США  0 186 434 

Iншi  0 15 

Всього грошовi кошти та їх еквiваленти   219 338 440 

Залишки на банкiвських рахунках та строкових депозитах не простроченi та не знецiненi. 

14. Капiтал 

Акцiонерний капiтал 

Станом на 31 грудня 2019 та на 31.12.2018 рокiв, загальна кiлькiсть затверджених до випуску, 

випущених та присутнiх в обiгу простих акцiй становить 2 210 250 000 акцiї з номiналом 0,01 

гривень за акцiю. Всi випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Всi простi акцiї мають один 

голос. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 рокiв, акцiонерний капiтал Товариства був скоригований на 

вплив гiперiнфляцiї вiдповiдно до МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" на 

суму  3 180 000 гривень. 

Iншi резерви 

Iншi резерви представленi таким чином: 

  Резерв переоцiн-ки основних засобiв Резерв переоцiнки пен-сiйних зо-бов'язань

 Всього 

На 1 сiчня 2018 692 996 (24 156) 668 840 

Реалiзований резерв переоцiнки основних засобiв за вирахуванням вiдстроченого податку (47 

650) -   (47 650) 

Переоцiнка зобов'язань по пенсiйному забезпеченню за вирахуванням вiдстроченого податку

 -  14 489 14 489 

На 31 грудня 2018 року 645 346 (9 667) 635 679 



Реалiзований резерв переоцiнки основних засобiв за вирахуванням вiдстроченого податку (47 

588) -   (47 588) 

Переоцiнка зобов'язань по пенсiйному забезпеченню за вирахуванням вiдстроченого податку

 -  (38 108) (38 108) 

На 31 грудня 2019 року 597 758 (47 775) 549 983 

 

Iншi розкриття iнформацiї 

Вiдповiдно до законодавства України Товариство розподiляє прибуток у виглядi дивiдендiв або 

вiдправляє його на резерви на пiдставi фiнансової звiтностi. Українське законодавство визначає 

базою розподiлу  нерозподiлений прибуток. У 2019 та у 2018 роках дивiденди до розподiлу не 

оголошувалися. 

 

 

 

 

 

 

15. Пенсiйнi зобов'язання 

Суми, визнанi у балансi, було визначено таким чином: 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Приведена вартiсть зобов'язань по незабезпеченому плану з визначеними виплатами 89 

812 39 526 

Зобов'язання по пенсiйному плану 89 812 39 526 

Змiни в сумi зобов'язань за планом з встановленими виплатами протягом року вiдбулися таким 

чином: 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

На 1 сiчня 39 526 52 433 

Вартiсть поточних послуг 1 041 1 823 

Витрати по вiдсотках 6 015 6 021 

Пенсiї виплаченi (3 243) (3 081) 

Переоцiнка зобов'язань по плану з визначеними виплатами  46 473 (17 670) 

Вартiсть минулих послуг 0 0 

На 31 грудня 89 812 39 526 

 

Такi суми визнанi у звiтi про фiнансовий результат та iншi сукупнi доходи: 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Вартiсть поточних послуг 1 041 1 823 

Вартiсть минулих послуг 0 0 

Витрати по вiдсотках 6 015 6 021 

Всього 7 056 7 844 

Основнi застосованi актуарнi припущення наведенi нижче: 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Номiнальна ставка дисконту 12,50% 15,87% 



Номiнальне збiльшення заробiтної плати 15,00% 11,40% 

Iнфляцiя 5,0% 5,60% 

Плиннiсть кадрiв 12,00% 12,00% 

 

Чутливiсть зобов'язань по пенсiйним забезпеченням до змiн в основних припущеннях наведена 

нижче: 

 

 

 

 

 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Збiльшення/зменшення номiнальної ставки дисконту на 1% (11 020)/13 175 (6 434)/7 692 

Збiльшення/зменшення номiнальної заробiтної плати на 1% 3 395/(3 889) 1 982/(2 270) 

Збiльшення/зменшення плинностi кадрiв 1% 269/(287) 157/(168) 

 

16. Позики 

Позики можуть бути представленi таким чином: 

        31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Поточнi      

Банкiвськi позиковi кошти    6 223 509 7 320 681 

Нарахованi вiдсотки       1 786 989 1 546 035 

Всього позикових коштiв       8 010 498 8 866 716 

 

Позики Товариства деномiнованi в таких валютах: 

        31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Позиковi кошти у:      

 - доларах США    8 003 631 8 834 583 

 - гривнях    6 867 32 133 

Всього позикових коштiв       8 010 498 8 866 716 

 

Станом на 31 грудня 2019 року строк погашення та перегляду процентної ставки по кредитах 

Товариства складали: 

        31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

- до вимоги    8 010 498 3 773 840 

- до одного року     5 092 876 

Всього позикових коштiв       8 010 498 8 866 716 

 

Номiнальнi вiдсотковi ставки по видам валют на звiтнi дати були такими: 

  31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

% рiчних   Долари США Гривнi Долари США Гривнi 

Банкiвськi позиковi кошти з фiксованою вiдсотковою ставкою  9%-13% 12,5%

 8,5%-12,5% 12,5% 



 

Товариство не здiйснює облiк  хеджування та не укладає контракти на хеджування, що 

стосуються валютних зобов'язань або ризикiв процентної ставки. 

Балансова вартiсть запозичених коштiв приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. 

Згiдно умов кредитних договорiв з усiма банками-кредиторами станом на 31.12.2019 року 

прийшли строки погашення кредитiв, внаслiдок чого банки мають право вимагати погашення 

кредитiв. З цiєї причини заборгованiсть по кредитах в повному обсязi в сумi 8 010 498 гривень 

була рекласифiкована у категорiю "до вимоги". 

 

17. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

представленi таким чином: 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 109 909 181 844 

Фiнансова допомога отримана 42 488 309 751 

Дивiденди до сплати 259 318 259 323 

Нарахованi зобов'язання та iнша кредиторська заборгованiсть 48 794 65 855 

Всього фiнансова кредиторська заборгованiсть 460 509 816 773 

Передплати вiд замовникiв 173 750 306 009 

Нарахованi витрати на винагороди робiтникам 9 057 10 939 

Податки (5 036) (22 184) 

Iнше 6 375 6 323 

Всього кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська 

заборгованiсть 644 655 1 117 860 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю деномiнована у наступних валютах: 

  31 грудня 

 2019 року 31 грудня 

 2018 року 

Українскi гривнi 417 719 770 747 

Євро 75 185 145 758 

Долари США 119 010 70 004 

Росiйськi рублi 32 741 131 351 

Всього кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська 

заборгованiсть 644 655 1 117 860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Витрати по елементах 

Витрати по елементах представленi наступним чином: 

    2019 рiк 2018 рiк 

Матерiали та комплектуючi вироби   (691 389)  (1 132 697) 

Витрати на оплату працi та вiдповiднi податки   (319 692)  (305 743) 



Транспортнi та рекламнi послуги    (51 587)  (52 551) 

Амортизацiя   (71 185)  (72 385) 

Банкiвськi комiсiї   (17 022)  (9 599) 

Витрати на вiдрядження   (5 867)  (3 811) 

Змiни в запасах готової продукцiї та незавершеного виробництва   (294 213) 32 

642 

Iншi витрати   (14 340)  (45 437) 

Всього витрати по елементах    (1 465 295)  (1 589 581) 

     

 

2019 рiк  

 

2018 рiк 

Належать до наступних категорiй     

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї   (1 263 676)  (1 373 400) 

- витрати на реалiзацiю   (70 209)  (75 699) 

- загальнi та адмiнiстративнi витрати   (131 410)  (140 482) 

Всього витрати по елементах    (1 465 295)  (1 589 581) 

19. Iншi операцiйнi доходи/(витрати) 

Iншi операцiйнi доходи/(витрати) представленi наступним чином: 

  2019 рiк 2018 рiк 

Утримання соцiальної iнфраструктури  (22 430) (25 473) 

Амортизацiя основних засобiв (9 904) (7 843) 

Доходи вiд курсових рiзниць, чиста сума 2 794 17 289 

Витрати на оплату працi пiдчас вимушеного простою  (124) (115) 

Доход вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 293 5 009 

Доход вiд операцiйної оренди активiв  2 353 1 918 

Доход вiд списання кредиторської заборгованостi 111 143 493 

Iншi операцiйнi доходи/(витрати) (13 819) (13 694) 

Всього iнших операцiйних доходiв/(витрат) 71 306 (22 416) 

20. Фiнансовi витрати 

Фiнансовi витрати представленi наступним чином: 

  2019 рiк 2018 рiк 

Процентнi витрати 780 060 652 559 

Витрати по процентах, пов'язанi з зобов'язаннями по пенсiйному плану 6 015 6 021 

Iншi 795 923 

Всього фiнансових витрат 786 870 659 503 

 

21. Фiнансовi доходи 

Фiнансовi доходи представленi наступним чином: 

  2019 рiк 2018 рiк 

Доход вiд курсових рiзниць по кредитним коштам 1 308 352 115 325 

Процентний доход 1 328 15 195 

Всього фiнансових доходiв 1 309 680 130 520 

22. Податок на прибуток 

Вигоди вiд податку на прибуток включають: 

    2019 рiк 2018 рiк 

Податок на прибуток - поточний   -   -   

Вiдстрочений податок  (8 964) (11 678) 

Вигоди вiд податку на прибуток за рiк   (8 964) (11 678) 

Податок на прибуток Товариства, розрахований вiдповiдно до податкового законодавства 



України, вiдрiзняється вiд його теоретичної суми, що розраховується шляхом множення 

застосованої ставки податку на суму прибутку/(збиткiв) до оподаткування, вiдображеного у звiтi 

про сукупний дохiд. 

Нижче наведено узгодження очiкуваного та фактичного податку на прибуток: 

    2019 рiк 2018 рiк 

Прибуток/(збитки) до оподаткування   399 532 (515 131) 

Умовнi податковi витрати по передбаченiй українським законодавством ставцi 18% (у 2018 роцi 

- 18%)  71 916 (92 724) 

Податковий ефект статей, якi не вирахо-вуються для цiлей оподаткування або не включаються у 

оподатковану суму:    

    - Безподатковий дохiд  0 (333) 

    - Витрати, якi не включаються у валовi витрати   1 998 3 680 

    - Невизнаний податковий актив  (82 878) 77 699 

Вигоди вiд податку на прибуток за рiк   (8 964) (11 678) 

У зв'язку з вiдмiнностями мiж українськими податковим законодавством та МСФЗ iснують деякi 

тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю певних активiв та пасивiв, для цiлей фiнансової 

звiтностi та їх вартiстю для цiлей визначення податкової бази. Податковий ефект змiни цих 

тимчасових рiзниць був визначений прогнозами Товариства, коли цi рiзницi були вiдображенi в 

податкових декларацiях Товариства, використовуючи ставку 18%. Станом на 1 сiчня 2015 року 

набули чинностi змiни порядку розрахунку податку на прибуток пiдприємств, згiдно з якими 

пiдставою для розрахунку податку є скоригований бухгалтерський прибуток, а не окремий 

розрахунок оподатковуваного доходу та валових витрат. 

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство мало невизнаний податковий актив у сумi 1 092 548 

тисяч гривень, пов'язаний з вiдстроченими податковими збитками (станом на 31 грудня 2018 -1 

175 426 тисяч гривень). Не iснує правового обмеження на закiнчення строку перенесення 

податкових збиткiв на майбутнi перiоди. 

 

 

 

 

 

 

 31 грудня 2018 року Вiднесено/ Кредитовано/ 31 грудня 2019 року 

  (кредитовано) на iнший сукупний дохiд (вiднесено) на фiнансовий результат

  

Податковий ефект тимчасових рiзниць     

Збитки, перенесенi на майбутнi перiоди  1 175 426 -   (82 136) 1 092 548 

Нарахування 11 686 -   (2 450) 9 236 

Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню 7 115 8 365 686 16 166 

     

Основнi засоби (143 143) -   10 728 (132 415) 

Вiдстрочений податковий актив   8 365 (96 000) 1 250 365 

Невизнаний вiдстрочений подат-ковий актив (1 175 055) -   82 878 (1 092 548) 

Визнане податкове зобов'язання  (124 342) 8 365 8 964 (107 013) 

 

 

 31 грудня 2017 року Вiднесено/ Кредитовано/ 31 грудня 2018 року 

  (кредитовано) на iнший сукупний дохiд (вiднесено) на фiнансовий результат

  

Податковий ефект тимчасових рiзниць     

Збитки, перенесенi на майбутнi перiоди  1 097 727 - 77 699 1 175 426 



Нарахування 11 493  193 11 686 

Зобов'язання по пенсiйному забезпеченню 9 439 (3 181) 857 7 115 

     

Основнi засоби (153 771)   10 628 (143 143) 

Вiдстрочений податковий актив 1 272 430 3 181 89 377 1 337 370 

Невизнаний вiдстрочений подат-ковий актив (1 097 727) - (77 699) (1 175 426) 

Визнане податкове зобов'язання  (132 839) (3 181) 11 678 (124 342) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив поточних та вiдстрочених податкiв на кожен компонент iншого сукупного доходу: 

 

 31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года 

  Сума до оподатку-вання Витрати з подат-ку на прибуток Сума пiс-ля 

опода-ткування Сума до оподатку-вання Витрати з податку на прибу-ток Сума пiсля 

оподат-кування 

Переоцiнка зо-бов'язань по пенсiйному за-безпеченню 46 473 (8 365) 38 108 (17 670) 3 181

 (14 489) 

Iнший сукуп-ний дохiд 46 473 (8 365) 38 108 (17 670) 3 181 (14 489) 

 

 

23. Умовнi та iншi зобов'язання  

Судовi процеси. В ходi нормального ведення бiзнесу, Товариство отримує претензiї час вiд часу. 

Спираючись на власну оцiнку, а також внутрiшнi та зовнiшнi професiйнi консультацiї, 

Товариство вважає, що воно не буде нести суттєвi збитки вiд претензiй, якi перевищуватимуть 

резерви, створенi в цiй фiнансовiй звiтностi. 

Станом на 31 грудня 2019 року ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ "ING Банк Україна" та ING 

Bank N.V.  iнiцiювали судовi справи щодо стягнення боргiв на суму 48 476 тисяч доларiв США 

(1 187 711 тис. у гривневому еквiвалентi), вiдсоткiв та iнфляцiйних витрат на суму 1 668 тисч 

доларiв США та штрафи на загальну суму 93 504 620,07 грн. Станом на 31 грудня 2019 р., судовi 

справи, iнiцiйованi АТ "ING Банк Україна" та ING Bank N.V., були розглянутi в рiзних судових 

iнстанцiях та призупиненi до моменту прийняття рiшення по справi за зустрiчним позовом 

ПрАТ "ЗТР" до ПАТ "ING Банк Україна" та ING Bank N.V. щодо внесення змiн у кредитнi 

договори.   На момент випуску фiнансової звiтностi судовi справи, iнiцiйованi Райффайзен 

Банком Аваль про стягнення заборгованостi на загальну суму 437 847 249 гривень, переданi до 

розгляду до Господарського суду Запорiзької областi  в рамках справи про банкрутство ПрАТ 

"ЗТР". На момент схвалення цiєї фiнансової звiтностi Товариство не здатне достовiрно оцiнити 

можливий результат цих судових справ. 

Страховi полiси. Наразi страхова галузь в Українi тiльки розвивається та досить багато форм 

страхового захисту, якi є розповсюдженими в iнших країнах, поки що не доступнi для України. 

Товариство в широкому сенсi покриває полiсами добровiльного страхування свої ризики за 

зобов'язаннями перед третiми сторонами в рамках виконання зобов'язань по страхуванню майна 

пiд заставою, обумовлених кредитними договорами. Ризики часткового пошкодження або 

втрати майна повнiстю покриваються за рахунок страхових полiсiв всiх видiв власностi групи: 



основних засобiв (рухоме та нерухоме майно), виробничих запасiв, готової продукцiї пiд час 

транспортування та т. i. Товариство вважає, що воно не має значних ризикiв в результатi втрати 

або знищення певних активiв. 

Питання, пов'язанi iз захистом довкiлля. Товариство перiодично оцiнює свої зобов'язання згiдно 

з природоохоронним законодавством. У мiру виникнення зобов'язань вони визнаються в 

бухгалтерському облiку в перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть 

виникнути внаслiдок змiн дiючих норм та законодавства, а також цивiльних судових розглядiв, 

не пiдлягають оцiнюванню, але можуть мати iстотний вплив. В теперiшньому порядку 

забезпечення виконання вимог дiючого законодавства, Товариство вважає, що не iснує значних 

зобов'язань через забруднення навколишнього середовища. 

Податкове законодавство. Товариство проводить  операцiї за пов'язаними сторонами, як в 

межах, так та поза межами групи. Задля дотримання законодавства України з трансфертного 

цiноутворення Товариство вживає усi вiдповiднi заходи. 

Активи, переданi в заставу та активи, використання яких обмежено. Станом на 31 грудня 2019 

Товариство мало активи, переданi в якостi застави, на суму 3 817 021 тисяч гривень, та 31 

грудня 2018 року -  на суму 3 216 132тисяч гривень. 

Загальна сума наданих Товариством порук станом на 31.12.2019 складала 32 904 тисяч доларiв 

США. 

Гарантiї. Станом на 31 грудня 2019 року Товариство надало клiєнтам банкiвськi гарантiї 

виконання договiрних зобов'язань, гарантiї повернення авансових платежiв, тендернi гарантiї, 

гарантiї якостi на суму 277 200 тисяч гривень (станом на 31 грудня 2018 року - 249 919 тисяч 

гривень). 

Станом на 31 грудня 2019 року вiд iменi Товариства не були вiдкритi iмпортнi акредитиви 

(станом на 31 грудня 2018 були вiдкритi - на суму 5 202 тисячi гривень). У 2019 та 2018 роках 

Товариство не виконувала платежi за договорами гарантiї.          

24. Управлiння фiнансовими ризиками 

У ходi своєї дiяльностi Товариство наражається на низку фiнансових ризикiв, включаючи 

ринковий ризик (в тому числi валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки, 

ризик потокiв грошових коштiв та цiновий ризик), кредитний ризик та ризик лiквiдностi. 

Загальна програма управлiння ризиками зосереджується на непередбачуваностi фiнансових 

ринкiв та мiнiмiзує потенцiйний негативний вплив на фiнансовi результати Товариства. 

Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для хеджування певних ризикiв. 

Управлiння ризиками здiйснюється на пiдставi вимог мiжнародного стандарту якостi системи 

менеджменту ISO 9001:2015, застосовуючи загальнi принципи управлiння ризиками,  такими як 

валютний ризик, ризик змiни процентної ставки та кредитний ризик. 

Валютний ризик 

Монетарнi активи та зобов'язання групи, деномiнованi в iноземнiй валютi, наражаються на 

ризики через загальну волатильнiсть валютних ринкiв. Валютний ризик пов'язаний iз 

запозиченнями, а також закупiвлями, що здiйснюються Товариством та продажем в валютах, якi 

вiдрiзняються вiд функцiональної валюти. Станом на 31 грудня 2019 року фiнансовi 

зобов'язання Товариства, деномiнованi в доларах США та євро, перевищили її фiнансовi активи 

у цих валютах на 8 103 905 и 70 179 тисяч гривень вiдповiдно (станом на 31 грудня 2018 - на 8 

712 312 и 53 035 тисяч гривень вiдповiдно). 

У таблицi наведено аналiз залежностi фiнансового результату (пiсля оподаткування) вiд 

об'єктивно можливої змiни курсiв валют на звiтну дату за умови незмiнностi всiх iнших змiнних: 

  На 31 грудня  

2019 року На 31 грудня  

2018 року 

  Вплив на фiнансо-вий результат та капiтал Вплив на фiнансо-вий результат та 

капiтал 

Змiцнення/ослаблення долара США на 10% (810 371) / 810 371 (871 231) / 871 231 



Змiцнення/ослаблення Євро на 10%  (7 018) / 7 018 (5 304) / 5 304 

 

Кредитний ризик 

Товариство наражається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона 

фiнансового iнструменту буде мати фiнансовi збитки, якщо iнша не виконає свої зобов'язання. 

Кредитний ризик пов'язаний з реалiзацiєю Товариством продукцiї на умовах кредитування, а 

також з iншими операцiями з контрагентами, що призводять до виникнення фiнансових активiв. 

Фiнансовi активи, якi можуть наражати Товариство на кредитний ризик, переважно це грошовi 

кошти, дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть, а 

також надана фiнансова допомога. 

Максимальна сума, яка пiддається кредитного ризику, вiдображається нижче за категорiями 

активiв: 

 

  31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

(Примiтка 12)   

- Довгострокова фiнансова дебiторська заборгованiсть 15 033  39  

- Поточна фiнансова дебiторська заборгованiсть 186 171  317 972  

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 13) 219  338 440  

Грошовi кошти з обмеженим правом використання (Примiтка 13)  96 466  

Загальна максимальна сума, яка наражається на кредитний ризик, вiдображена в балансi 203 

500 752 917  

 

Товариство управляє рiвнями кредитного ризику, на який воно наражається, встановлюючи 

лiмiти на суму ризикiв, що з'являються  у зв'язку з одним контрагентом або групою 

контрагентiв. Лiмiти рiвня кредитного ризику затверджуються Генеральним директором. Цi 

ризики контролюються та переглядаються щороку або частiше. 

У Товариства дiють процедури, якi дозволяють пересвiдчитися, що кредити надаються, товари 

поставляються та послуга надається клiєнтам з вiдповiдною кредитною iсторiєю. Аналiз та 

монiторинг кредитного ризику у Товариствi здiйснюється окремо для кожного конкретного 

клiєнта. Кредитний аналiз та оцiнювання здiйснюються для всiх клiєнтiв, якi бажають отримати 

кредит вище встановленого лiмiту. 

Товариство аналiзує строки виникнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та 

контролює простроченi суми. У зв'язку з цим Товариство вважає за необхiдне розкривати 

iнформацiю про термiни та iншу iнформацiю про кредитний ризик. Ця iнформацiя представлена 

у Примiтцi 12. 

Концентрацiя кредитного ризику 

У Товариства iснує концентрацiя кредитного ризику. Нижче в таблицi наведенi залишки по 

операцiях з основними контрагентами на звiтну дату: 

Контрагент   Країна Класифiкацiя в балансi 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 

року 

Український банк А   Грошовi кошти та їх еквiваленти 86  130 295  

Український банк В   Грошовi кошти та їх еквiваленти 339  100 026  

Український банк С   Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 579  96 831  

Компанiя А  Україна Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

дебiторська заборгованiсть 101 084  27 491  

Компанiя B  Україна Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

дебiторська заборгованiсть 53 352  58 237  

Компанiя С  Україна Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша 

дебiторська заборгованiсть 44 204  3 164  

За звiтний перiод кредитнi лiмiти не були перевищенi та Товариство не очiкує втрат вiд 



недотримання вищезазначеними контрагентами своїх зобов'язань. 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi фiнансових 

зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iнших фiнансових активiв. 

Товариство здiйснює аналiз строкiв погашення активiв та зобов'язань та планує свою лiквiднiсть 

в залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Потреба 

Товариства в коротко- та довгостроковiй лiквiдностi здебiльшого забезпечується за рахунок 

грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

Принцип обачностi для цiлей управлiння ризиком лiквiдностi передбачає, що компанiя має 

достатню кiлькiсть готiвкових коштiв, має iнвестицiї для подальшого продажу, має достатнi 

фiнансовi ресурси за рахунок використання запозичених коштiв. Завдяки ефективнiй дiяльностi 

Товариства,  воно забезпечує гнучкiсть фiнансування за рахунок запозичених коштiв. 

Нижче наведено аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2019 року: 

    До вимоги та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв  Всього 

Зобов'язання      

Строковi кредити (врахову-ючи майбутнi виплати основної суми та вiдсоткiв)  8 010 

498 0 0 8 010 498 

Фiнансова кредиторська заборгованiсть  137 736 14 564 308 209 460 509 

Всього   8 148 234 14 564 308 209 8 471 007 

 

Нижче наведено аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2018 року: 

    До вимоги та до 1 мiсяця 1-3 мiсяцiв 3-12 мiсяцiв  Всього 

Зобов'язання      

Строковi кредити (врахову-ючи майбутнi виплати основної суми та вiдсоткiв)  4 341 

719 0 4 524 997 8 866 716 

Фiнансова кредиторська заборгованiсть  426 736 25 657 364 380 816 773 

Всього   4 768 455 25 657 4 889 377 9 683 489 

Якщо сума до сплати не є фiксованою, сума, яка пiдлягає розголошенню, визначається на 

пiдставi умов, дiйсних на звiтну дату. Платежi в iноземнiй валютi перераховуються за курсами 

обмiну на умовах "спот" на звiтну дату. 

Ризик процентної ставки 

Товариство наражається на ризик через вплив коливання домiнуючих рiвнiв ринкової 

процентної ставки на його фiнансовий стан та грошовi потоки. 

Товариство не має офiцiйної полiтики та процедур по управлiнню ризиком вiдсоткової ставки, 

оскiльки воно вважає цей ризик незначним для дiяльностi Товариства. 

Станом на 31 грудня 2019 року всi позики були залученi Товариством за фiксованою 

вiдсотковою ставкою. Товариство контролює процентнi ставки за своїми фiнансовими 

iнструментами. 

Ринковий ризик 

Товариство пiддається впливу ринкових ризикiв. Ринковi ризики виникають у зв'язку з 

вiдкритими позицiями щодо iноземних валют, вiдсоткових активiв та зобов'язань та iнвестицiй, 

якi пiдпадають пiд вплив загальних та специфiчних ринкових коливань. Товариство встановлює 

прийнятний рiвень ризику, який щодня вiдстежується. Однак такий пiдхiд не перешкоджає 

отриманню втрат вище встановленого рiвня в разi значних ринкових змiн. 

 

25. Управлiння капiталом 

Метою Товариства в управлiннi капiталом є забезпечення того, щоб Товариство продовжувало 

функцiонувати як постiйно дiюче пiдприємство для того, щоб генерувати прибуток акцiонерам 

та вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу 

для зменшення його вартостi. Для пiдтримки або регулювання структури капiталу, Товариство 

може коригувати суму сплачених дивiдендiв акцiонерам, повернути капiтал акцiонерам, 



випускати новi акцiї або продати активи, щоб зменшити суму заборгованостi. 

Економiчна дiяльнiсть Товариства, як та iнших пiдприємств, що працюють у цiй галузi, 

характеризується високою прибутковiстю на iнвестований капiтал, що призводить до генерацiї 

значних грошових потокiв вiд основної дiяльностi. Основним джерелом лiквiдностi групи є 

готiвка вiд своєї основної дiяльностi. Цi кошти, як правило, використовувалися для 

фiнансування капiтальних iнвестицiй, вiдсоткiв та податкiв, а також виплати дивiдендiв. 

26. Фiнансовi iнструменти 

Справедлива вартiсть - це сума, за яку фiнансовий iнструмент можна обмiняти пiд час поточної 

транзакцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв примусового продажу або 

лiквiдацiї фiнансового iнструмента. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є 

котирування фiнансового iнструмента на активному ринку. Товариство пiдраховувало оцiночну 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв на основi доступної ринкової iнформацiї, якщо 

така iснує, використовуючи вiдповiднi методики оцiнки. Однак, для iнтерпретацiї ринкової 

iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi потрiбно суб'єктивне судження. 

Україна все ще має певнi явища, притаманнi ринку, що знаходиться  в стадiї розвитку та 

економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на фiнансових ринках. Ринковi 

котирування можуть бути застарiлими або вiдображати операцiї з продажу за вимушено 

низькою цiною, таким чином, не вiдображаючи  справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. 

При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, управлiння використовували 

всю доступну ринкову iнформацiю. 

Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть 

iнструментiв з плаваючою вiдсотковою ставкою, як правило, це їх балансова вартiсть. Оцiночна 

справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою грунтується на 

розрахункових майбутнiх грошових потоках, дисконтованих з використанням поточних 

процентних ставок за новими iнструментами, що характеризуються аналогiчним кредитним 

ризиком, та протягом решти перiоду до погашення. Ставки дисконту, що використовуються, 

залежать вiд кредитного ризику контрагента. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за 

основною дiяльнiстю приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. Грошовi кошти та їх 

еквiваленти вiдображаються за амортизованою вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх 

справедливiй вартостi. 

Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть базується на 

ринкових котируваннях, якщо вони доступнi. Оцiночна справедлива вартiсть iнструментiв з 

фiксованою ставкою та строком погашення, на якi не iснує ринкових котирувань, базується на 

основi прогнозiв майбутнiх грошових потокiв, що мають бути отриманi, дисконтованих за 

поточними вiдсотковими ставками по новим iнструментам, якi характеризуються аналогiчним 

кредитним ризиком та залишковими строками до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, 

якi мають бути погашенi за вимогою або пiсля закiнчення перiоду повiдомлення ("зобов'язання 

до вимоги") оцiнюється як сума кредиторської заборгованостi, яка має бути погашена за 

вимогою, дисконтована з дня, коли могла б бути отримана перша вимога сплатити таку суму. 

Для цiлей оцiнки МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", фiнансовi активи 

подiляються на наступнi категорiї: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi 

активи, наявнi для продажу; (в) фiнансовi активи, що утримуються до погашення та (г) 

фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiни на 

фiнансовий результат. Фiнансовi активи, якi облiковуються за справедливою вартiстю з 

вiднесенням її змiни на фiнансовий результат, подiляються на двi пiдкатегорiї: i) активи, 

класифiкованi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї 

активiв, призначених для продажу. 

Усi фiнансовi активи Товариства станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 включенi до 

категорiї оцiнки "кредити та дебiторська заборгованiсть" та категорiю "iнвестицiї, наявнi для 

продажу". 

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року всi фiнансовi активи (крiм iнвестицiй для 



продажу) та зобов'язання Товариства облiковуються за амортизованою вартiстю. Станом на 31 

грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, всi iнвестицiї для продажу Товариства облiковувалися 

за справедливою вартiстю. Усi фiнансовi активи та зобов'язання, за якими розкривається 

справедлива вартiсть, мають рiвень 2 в iєрархiї та оцiнюються вiдповiдно до поточної вартостi. 

Протягом 2019 року не було змiн методiв оцiнки, застосованих до повторних оцiнок 

справедливої вартостi рiвня 2 (в 2018 - змiн не було). 

27. Подiї пiсля звiтної дати 

Пiсля звiтної дати подiї, наслiдки яких мали б суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть за рiк, що 

закiнчився 31.12.2019 року, не вiдбувались. 

До суттєвих не коригуючих звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2019 року подiй пiсля звiтної 

дати можна вiднести значну (> 10%) змiну курсу нацiональної валюти по вiдношенню до долара 

США та євро. Таке знецiнення української гривнi призвело до необхiдностi переоцiнки 

валютних зобов'язань та, як наслiдок, до погiршення фiнансового результату за перiод пiсля 

звiтного.  

Внаслiдок розповсюдження короновiрусної хвороби (COVID-19), починаючи з березня 2020 

року в Українi було введено низку заходiв, спрямованих на запобiгання виникнення i поширення 

цiєї хвороби. Такi заходи призвели до введення певних обмежень функцiонування Товариства 

зокрема та до значного зниження активностi дiлового середовища в цiлому, що мало негативний 

вплив на виконання планiв виготовлення та реалiзацiї продукцiї Товариства у зазначений перiод 

2020 року. 

 

 

 

Фiнансовий директор                                                                    Л.С. 

Горбаньова 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                      Л.I. 

Нiколаєнко 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

"НИВА-АУДИТ" (В ФОРМI 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21095329 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

33028, Рiвненська обл., мiсто Рiвне, 

вулиця Лермонтова, будинок 5А, 

квартира 1. 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0146 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 319/4, дата: 24.12.2015 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 03/03-04, дата: 03.03.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.03.2020, дата 

закінчення: 21.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 21.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

37 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фiнансової звiтностi 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР", 

станом на 31.12.2019 р. за 2019 р. 

 

Адресат 

 

Аудиторський звiт (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР", фiнансова звiтнiсть якого 

перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку (далi - Комiсiя). 

 



I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка iз застереженням  

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПрАТ "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР", код за 

ЄДРПОУ 00213428, адреса Товариства: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, 

ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 3,  що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) 

(Форма №1) станом на 31.12.2019 року; Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний 

дохiд) (Форма № 2) за 2019 рiк; Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма 

№ 3) за 2019 рiк; Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2019 рiк; Примiток до фiнансової 

звiтностi за 2019 рiк.  

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену iнформацiю) 

фiнансовий стан ПрАТ "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" на 31 грудня 2019 року, та  фiнансовi 

результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до МСФЗ. 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ  

 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 

аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою  

податковою перевiркою можуть бути виявленi незначнi викривлення.  

В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i можуть продовжувати 

впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi  

вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень 

iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно впливають на дiяльнiсть 

Товариства та його прибутковiсть. 

Дана  рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби 

Товариство не в змозi  продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до  Товариства 

згiдно з етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели аудит вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 

докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключовi питання аудиту  

 

Ключовi питання аудиту - це питання, як, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

Iнша iнформацiя (питання) 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю 

та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i 

фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 

iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення.  



Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, 

якi потрiбно було б включити до звiту. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал ПрАТ "ЗТР", в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе 

вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": 

- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2019 рiк, вiдповiдно до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 

996-XIV з наступними змiнами та доповненнями; Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi; 

- за складання фiнансової звiтностi до застосованої концептуальної основи фiнансової 

звiтностi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) вiдповiдно до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 

996-XIV з наступними змiнами та доповненнями; 

- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 

шахрайства або помилки; 

- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 

iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю; 

- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 

дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у 

вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення 

аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". 

Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за: 

- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; 

- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та 

господарських фактiв; 

- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; 

- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; 

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. 

Для проведення аудиторської перевiрки за 2019 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 

705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", були наданi наступнi документи: 

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2019 року; 

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2)за 2019 рiк; 

3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (Форма № 3)за 2019 рiк; 

4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2019 рiк; 

5. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2019 рiк; 

6. Звiт про управлiння за 2019 рiк; 

7. Статутнi, реєстрацiйнi документи; 

8. Протоколи, накази; 

9. Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та 

припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 

звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом 

звiтного перiоду. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 



персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової 

звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має 

iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.  

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 

(далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 

звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 

"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 

720   "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". 

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують 

нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої 

впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.  

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття 

iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського 

облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ "ЗТР", а 

також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження 

аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки.  

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 

облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової 

звiтностi. 

Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 

господарювання. 

Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та 

доповненнями, Законiв України "Про цiннi папери та Фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006 

року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, "Про державне регулювання ринку 

цiнних паперiв в Українi" вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, з наступними змiнами та 

доповненнями,  Мiжнародних  стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання 

впевненостi (РМСАНВ), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням 

АПУ вiд 26.01.2017 року №338/8  (надалi - МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, 

що регулюють дiяльнiсть учасникiв Фондового ринку. 

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих МСФЗ та суттєвих попереднiх оцiнок, 

здiйснених управлiнським персоналом ПрАТ "ЗТР", також оцiнку загального подання 

фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати 



податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв. 

Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну 

основу для висловлення аудиторської думки. 

Нашими цiлями є по-перше, але не виключно, отримання обгрунтованої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки та по-друге - випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений 

вiдповiдно до МСА та Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складi 

документiв для реєстрацiї випуску  та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту 

про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування), 

затвердженi рiшенням Комiсiї вiд 08.10.2013 року №2187, зареєстрованi в Мiнiстерствi 

фiнансiв України вiд 29.10.2013 року за №1827/24359 iз наступними змiнами та 

доповненнями, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть 

бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення 

користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит 

вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

o  iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

 o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть продовжити безперервну 

дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.  

 o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого 

надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення 

аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо 

вiдповiдних застережних заходiв. З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась 

тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше 

значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими 



питаннями аудиту.  

Подальший опис вiдповiдальностi аудитора за аудит фiнансової звiтностi мiститься на 

веб-сайтi АФ "Н-АУДИТ" ТОВ www.audit-n.com.ua.  Цей опис є частиною нашого 

аудиторського звiту. 

 

II. ЗВIТ ПРО IНШI ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI ВИМОГИ 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 

Скорочена назва Товариства  ПрАТ "ЗТР" 

Органiзацiйно-правова форма Товариства  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Ознака особи Юридична 

Форма власностi  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 00213428 

Мiсцезнаходження: 69600, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, ДНIПРОВСЬКЕ ШОСЕ, 

будинок 3 

Дата державної реєстрацiї 30.09.1994 

Лiцензiї Основний вид дiяльностi не лiцензується 

Номер запису в ЄДР 1 103 120 0000 001321 

Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв 

i трансформаторiв (основний); 

Код КВЕД 46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами; 

Код КВЕД 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням; 

Код КВЕД 47.11 Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажiв 

Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено рiшенням позачергових Загальних 

Зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" Протоколом №37  вiд 28.09.2017 

Учасники Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(Пайовий 

закритий не диверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий") (Україна) 

Частка внеску до статутного фонду (%.): 41,862184% 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"(Пайовий закритий не диверсифiкований 

венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий") (Україна) 

Частка внеску до статутного фонду (%.): 55,506035% 

Керiвник, головний бухгалтер, кiлькiсть працiвникiв Генеральний директор - Клейнер I.С. 

Фiнансовий директор - Горбаньова Л.С. 

Головний бухгалтер - Нiколаєнко Людмила Iванiвна  

Середня кiлькiсть працiвникiв - 1 807 осiб 

 

Станом на 31.12.2019 року вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства  немає.  

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за МСФЗ, а саме: 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма №1) станом на 31.12.2019 року; 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма №2) за 2019 рiк; 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2019 рiк; 

- Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2019 рiк; 



- Примiтки фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року та за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2019 року. 

   Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).  

Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих випадкiв, 

коли справедливу вартiсть неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає 

поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства. 

Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних  стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також вимог 

НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату його формування та iнших стандартiв, 

що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. 

Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про  державне  

регулювання  ринку  цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з 

наступними змiнами та доповненнями,  Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону 

України " Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 

2258-VIII з наступними змiнами та доповненнями, "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 

№ 514-VI, з наступними змiнами та доповненнями i Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 

аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською 

палатою України в якостi нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб 

планування i проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi 

суттєвих перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi Товариства. 

Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та 

оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання 

фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонауковi 

методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi 

методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв 

аудиту). Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 

якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних 

стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках 

обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру 

суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть 

суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь 

достовiрностi фiнансової звiтностi  та надання оцiнки реального фiнансового стану об'єкта 

перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо 

обгрунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка 

вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду 

перевiрки. 

Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за 

якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi 

принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об'єктi перевiрки: оцiнка 

оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо.  

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

 

Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо 

вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом 

тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а 



також оцiнки вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо 

органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), та Облiкової полiтики ПрАТ "ЗТР". Фiнансова звiтнiсть 

Товариства  складена станом на кiнець останнього дня звiтного року. 

Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих  стандартiв фiнансової звiтностi ПрАТ 

"ЗТР", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Пiдготовка фiнансової 

звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та 

зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що 

вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.  

Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi 

наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених 

господарських операцiй. 

 

Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та 

фiнансової звiтностi 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2019 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно 

та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2019 року згiдно з 

нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 

Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Аудиторською перевiркою було 

охоплено повний пакет фiнансової звiтностi, складенi станом на 31.12.2019 року. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства протягом 2019 року складалась та своєчасно представлялась 

до вiдповiдних контролюючих органiв. 

Бухгалтерський облiк Товариства виконується з використанням комп'ютерної технiки та 

програмного забезпечення Microsoft Dynamics AX 2009. 

В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає 

встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики 

за 2019 рiк. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi 

протягом 2019  року вiвся у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та 

доповненнями, вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв 

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та 

органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з наступними 

змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. 

Порушень облiку не виявлено. 

 

Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв 

 

На думку аудиторiв, облiк  необоротних активiв Товариства, вiдповiдає чинному 

законодавству України, а саме згiдно обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiї про 

застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 

господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291. Порушень в 

облiку необоротних активiв не виявлено.  

За перевiрений перiод незалежною аудиторською перевiркою встановлено, що необоротнi 

активи ПрАТ "ЗТР" станом на 31.12.2019 року складають 2 308 184 тис. грн, у т. ч. 

нематерiальнi активи за залишковою вартiстю станом на 31.12.2019 року - 4 081 тис. грн, 

незавершенi капiтальнi  iнвестицiї станом на 31.12.2019 року - 1 846 тис. грн, основнi засоби 

за залишковою вартiстю станом на 31.12.2019 року - 1 104 349 тис. грн,  основнi засоби за 

залишковою вартiстю станом на 31.12.2018 року - 1 175 768 тис. грн., довгостроковi фiнансовi 



iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 

31.12.2019 року - 736 222 тис. грн, станом на 31.12.2018 року - 736 722 тис. грн., iншi 

фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2019 року - 441 916 тис. грн., довгострокова дебiторська 

заборгованiсть станом на 31.12.2019 року - 15 033 тис. грн, iншi необоротнi активи в сумi 4 

237 тис. грн. 

 

Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi 

 

Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свiдчить, що облiк 

дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства України. Облiк 

дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена 

Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством 

"Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з 

наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 

31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть складає - 444 304 тис. грн, а саме: 

" дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 

року - 183 955 тис. грн, у тому числi резерв сумлiнної заборгованостi в сумi (-100) тис. грн; 

       Станом на 31.12.2018 року - 318 205 тис. грн. 

" дебiторська заборгованiсть за виданими авансами станом на 31.12.2019 року - 20 535 

тис. грн, дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 

166 810 тис. грн, в тому числi авансовий внесок з податку на прибуток на суму дивiдендiв 

призначених для виплат - 140 769 тис. грн; 

" iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019 року  - 73 004 тис. грн. 

 

Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв 

 

Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству 

України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк 

розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на 

розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та 

даним банкiвських виписок. 

Станом на 31.12.2018 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

вiдображена в сумi 338 440 тис. грн, в тому числi готiвка - 1 тис. грн, рахунки в банках - 338 

439 тис. грн.  

Станом на 31.12.2019 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

вiдображена в сумi 219 тис. грн, в тому числi готiвка - 5 тис. грн, рахунки в банках - 214 тис. 

грн.  

 

Розкриття iнформацiї щодо поточних фiнансових iнвестицiй 

 

Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки даних iнвестицiйної дiяльностi Товариства, 

аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2019 року поточнi фiнансовi iнвестицiї у Товариствi 

вiдсутнi. Зауважень до облiку не виявлено. 

 

Розкриття iнформацiї про класифiкацiю та оцiнку витрат дiяльностi 

 

Облiк витрат на ПрАТ "ЗТР" ведеться згiдно чинного законодавства, а саме згiдно обраної 

концептуальної основи. 

 

Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань i забезпечень у фiнансовiй звiтностi 

 



Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї 

про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть 

розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2019 року, а саме в 

III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з 

кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного 

законодавства України. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства  вiрно вiдображенi у 

статтi балансу: 

" пенсiйнi зобов'язання станом на 31.12.2019 року - 89 812 тис. грн; 

" вiдстроченi податковi зобов'язання станом на 31.12.2019 - 107 013 тис. грн; 

" довгостроковi забезпечення станом на 31.12.2019 року - 59 611 тис. грн, у тому числi 

довгостроковi забезпечення витрат персоналу станом на 31.12.2019 року - 19 179 тис. грн; 

" короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2019 року - 8 010 498 тис. грн; 

" поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2019 

року - 161 174 тис. грн; 

" розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2019 року - 1 892 тис. грн; 

" розрахунки зi страхування станом на 31.12.2019 року - 50 тис. грн; 

" розрахунки з оплати працi станом на 31.12.2019 року - 8 958 тис. грн; 

" поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами станом на 31.12.2019 

року - 173 750 тис. грн за мiнусом податкових зобов'язань по податку на додану вартiсть в 

сумi (6 879) тис. грн; 

" iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2019 року становлять  46 392 тис. грн. 

Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2019 року становить -  8 

655 305 тис. грн., станом на 31.12.2018 року становила - 9 984 705 тис. грн. 

 

Iнформацiя про вiдсутнiсть у ПрАТ "ЗТР"  прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв 

(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв 

 

У Товариства вiдсутнi простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв. 

 

Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" (надалi - 

Товариство) є новим найменуванням ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР". 

Товариство засноване вiдповiдно до розпорядження Голови Запорiзької обласної ради 

народних депутатiв вiд 28 вересня 1994 року №100-р шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА "ЗАПОРIЗЬКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНИЙ ЗАВОД" на ВIДКРИТЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР"  згiдно з Указом Президента 

України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року №210/93. 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" стало 

правонаступником всiх прав, обов'язкiв та майна ДЕРЖАВНОГО ПВДПРИЄМСТВА 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНИЙ ЗАВОД". 

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно з рiшенням 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №26 вiд 08 квiтня 2011 року) найменування 

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" змiнено з 

ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР". 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" по всьому майну, 

правам та обов'язкам є правонаступником ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР". 

Вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" згiдно з рiшенням 



Загальних зборiв акцiонерiв Товариства(протокол №37 вiд 28 вересня 2017 року) 

найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" змiнено з ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР"  на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР". 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" по всьому 

майну, правам та обов'язкам є правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР". 

На момент створення Товариства його єдиним засновником була держава в особi Запорiзької 

обласної ради народних депутатiв.  На момент державної реєстрацiї чинного Статуту 

акцiонерами Товариства є фiзичнi та юридичнi особи, якi набули право власностi на акцiї 

Товариства у процесi приватизацiї та у iнших випадках, передбачених законодавством. 

 

Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу; 

правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу; порядок ведення 

аналiтичного облiку рахунку 40 "Зареєстрований (Статутний) капiтал".  

У 2017 роцi Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗТР"  було затверджено нову редакцiю 

Статуту (згiдно Протоколу №37 вiд 28.09.2017 року). Причиною переєрестрацiї є приведення 

Статуту у вiдповiднiсть до чинного законодавства. Розмiр внескiв i склад акцiонерiв не 

змiнено. 

Вiдповiдно до Статуту ПрАТ "ЗТР", станом на 28.09.2017 р. статутний капiтал сформовано 

повнiстю, що становить 22 102 500 (Двадцять два мiльйона сто двi тисячi п'ятсот) гривень 00 

копiйок. 

 Статутний капiтал подiлений на 2 210 250 000 (Два мiльярди двiстi десять мiльйонiв 

двiстi п'ятдесят  тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,01 гривнi (одна 

копiйка) кожна. 

Акцiї Товариства Кiлькiсть акцiй(шт.) Номiнальна вартiсть акцiй(грн.) Частка у 

Статутному капiталi(%) 

Простi iменнi 2 210 250 000 0,01 100 

 

Станом на 31.12.2019 року статутний капiтал сформовано повнiстю та становить 22 102 500,00 

грн (Двадцять два мiльйона сто двi тисячi п'ятсот) 00 копiйок.  

За даною редакцiєю Статуту, розподiл часток мiж учасниками наступний: 

№ Акцiонер Кiлькiсть акцiй(шт.) Загальна номiнальна вартiсть(грн) Частка у 

статутному капiталi(%) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий"), 

33499232 1 226 822 143 12 268 221,43 55,5060 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З 

УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий 

недиверсифiкований венчурний iнвестицiйний фонд "Четвертий"), 

33499232 925 258 930 9 252 589,3 41,8622 

3 IНШI АКЦIОНЕРИ ФIЗИЧНI ТА ЮРИДИЧНI ОСОБИ  ЗГIДНО РЕЄСТРУ 58 168 927

 581 689,27 2,6318 

ВСЬОГО 2 210 250 000 22 102 500,00 100,00 

 

      Станом на 31.12.2019 року величина зареєстрованого(пайового) капiталу згiдно  з 

даними фiнансової звiтностi(якi аудитор пiдтверджує) наступна:  

" Зареєстрований статутний капiтал - 22 103 тис. грн; 

" Сплачений статутний капiтал - 22 103 тис. грн. 



" Неоплачений статутний капiтал - вiдсутнiй 

Станом на 01.01.2019 року непокритий збиток Товариства становив (6 751 641) тис. грн. 

Станом на 31.12.2019 року непокритий збиток Товариства складає (6 296 414) тис. грн. 

На кiнець звiтного перiоду збиток: 

- зменшився за пiдсумками фiнансових результатiв за 12 мiсяцiв 2019 року на суму 408 

496 тис. грн.; 

- зменшився за рахунок амортизацiї резерву дооцiнки основних фондiв на 47 588 тис. 

грн; 

- збiльшився за рахунок збитку вiд перепродажу власних акцiй на (857) тис. грн. 

 

Структура власного капiталу Товариства: 

Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис. грн. На кiнець звiтного року, 

тис. грн. 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 22 103 22 103 

Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 - - 

Капiтал у дооцiнках 1405 635 679 549 983 

Додатковий капiтал 1410 244 243 

Емiсiйний дохiд 1411 - - 

Накопиченi курсовi рiзницi 1412 - - 

Резервний капiтал 1415 - - 

Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420               (6 751 641) (6 296 414) 

Неоплачений капiтал 1425 - - 

Вилучений капiтал 1430 (1 328) - 

Iншi резерви 1435 - - 

Усього 1495 (6 094 943) (5 724 085) 

 

На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у 

фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв 

 

Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на 

31.12.2019 року складають: 

Необоротнi активи                                          2 308 184,0 тис. грн. 

Оборотнi активи                                              879 472,0 тис. грн. 

    РАЗОМ  активи                                          3 187 656,0 тис. грн. 

Довгостроковi зобов'язання                             256 436,0 тис. грн 

Поточнi зобов'язання                                      8 655 305,0 тис. грн. 

    РАЗОМ  зобов'язання                               8 911 741 тис. грн. 

    Чистi активи: 

РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання   (5 724 085) тис. грн. 

Станом на 31.12.2019 року вартiсть чистих активiв складає (5 724 085) тис. грн. i визначена 

згiдно чинного законодавства. 

 

Аналiз фiнансового стану 

 

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть 

станом на 31.12.2019 року, у складi: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) Форма №1, Звiту про 

фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма №2, Звiту про рух грошових коштiв (за 

прямим методом) Форма №3, Звiту про власний капiтал (Форма №4), Примiток до фiнансової 

звiтностi за 2019 рiк. 



Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2019 року та на 31.12.2019 року 

проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

  На 01.01.2019 р. На 31.12.2019 р. 

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25:0,5 0,034 0,00003 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi           >1 0,177 0,102 

3. Коефiцiєнт структури капiталу <1 -1,638 -1,512 

 

Iнформацiя про пов'язаних осiб 

 

Вiдповiдно до вимог МСА 550 "Пов'язанi особи" аудитори звертались до управлiнського 

персоналу  iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб  та, за наявностi таких осiб, 

характеру  операцiй з ними, а також провели достатнi аудиторськi процедури, незалежно вiд 

наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких операцiй.  

ПрАТ "ЗТР"  має вiдносини з пiдприємствами, якi належать до пов'язаних сторiн. 

Протягом 2019 року здiйснювались операцiї з пов'язаними сторонами. 

Дочiрнi компанiї ПрАТ "ЗТР": 

Handball club ZTR/ООО "Гандбольний клуб ZTR" 

ПрАТ "Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв" 

ПрАТ "Завод малогабаритних трансформаторiв" 

ТОВ "ЗТР-Союз Сервiс" 

ТОВ "Запорiженергосервiс" 

Компанiї, якi знаходяться пiд загальним контролем: 

            ТОВ "Енергетичний стандарт(Україна)" 

            ПРАТ "ПIДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦIЇ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА 

ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" 

            ООО "Фондова компанiя Меридiан" 

Асоцiйованi компанiї 

            ПрАТ "Запорiзький кабельний завод" 

Спiльнi пiдприємства 

OOO "ZTR-ENESTA Handelsgesellschaftr m.b.H." 

Фонди, якi володiють контрольним пакетом акцiй ЗТР 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 

АКТИВАМИ "СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (Пайовий закритий не диверсифiкований 

венчурний iнвестицiйний фонд "Сьомий"). 

 

Подiї пiсля дати балансу 

 

Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 

вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 

Товариства. 

Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво 

викривлена, у зв'язку з вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та 

подається до Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю 

про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати  коригувань або про ситуацiї, 

що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або 

може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi 

органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської 

звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї"). 



Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу,  

наявнiсть яких потребує необхiднiсть проведення коригування фiнансової звiтностi. 

Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний 

сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi 

оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не  

iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi 

можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно 

продовжувати дiяльнiсть. Аудитори дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi 

дiяльностi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 

дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про 

склад i структуру фiнансових iнвестицiй 

 

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших 

фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому. 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших 

пiдприємств станом на 31.12.2019 року становлять 736 722 тис. грн. 

 

Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть 

визнання яких на балансi є достатньо високою 

 

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг непередбачених 

активiв/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою не 

виявлено.  

 

Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та 

нормативно-правових актiв Комiсiї 

 

Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть 

аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 

звiтнiсть". Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення 

фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю 

виконувались аудиторами запити до управлiнського персоналу Товариства та аналiтичнi 

процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та 

iншою iнформацiєю не встановлено. 

 

IНФОРМАЦIЯ ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим 

аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомлення з iншою iнформацiєю. 

Аудитор ознайомився з iнформацiєю, що наведена у Звiтi про управлiння складеного 

вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 

16.07.1999 р. № 996-XIV . Аудитор зазначає, що iнформацiя наведена у цьому Звiтi про 

управлiння представлена користувачам з метою достовiрного уявлення про результати 

дiяльностi пiдприємства, перспективи його розвитку, зокрема, про основнi ризики й 

невизначеностi дiяльностi та дiї керiвництва вiдповiдно до заявлених стратегiчних планiв 

розвитку компанiї.  

Розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж цiєю iншою iнформацiєю наведеною у Звiтi 



про управлiння i фiнансовою звiтнiстю, щодо якої висловлена думка аудитора або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту дослiджується на предмет викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої 

iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно 

було б включити до звiту. 

 

ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНIСТЬ  

 

Ми є незалежними по вiдношенню до ПрАТ "ЗТР" згiдно Кодексу Етики Професiйних 

Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичним вимогам, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконували iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Аудиторська 

фiрма стверджує, що ключовий партнер i аудиторська група яка приймала учать в перевiрцi 

Компанiї: 

1) не мала прямих родинних стосункiв з членами органiв управлiння суб'єкта господарювання, 

що перевiряється;  

2) не мала особистих майнових iнтересiв у суб'єкта господарювання, що перевiряється;  

3) аудитор не є членом органiв управлiння, засновником або власником суб'єкта 

господарювання, що перевiряється;  

4) аудитор не є працiвником суб'єкта господарювання, що перевiряється;  

5) аудитор не є працiвником, спiввласником дочiрнього пiдприємства, фiлiї чи представництва 

суб'єкта господарювання, що перевiряється;  

6) винагороди за надання аудиторських послуг враховує необхiдний для якiсного виконання 

таких послуг час, належних навичок, знань, професiйної квалiфiкацiї та ступiнь 

вiдповiдальностi аудитора;  

7) аудитором забезпечувалися вимоги щодо його незалежностi.  

Протягом 2019 року, аудиторська фiрма не надавала послуг, на якi встановленi обмеження 

статтею 4 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 

21.12.2017р №2258. Аудитор не надавав безпосередньо або опосередковано послуги 

Товариству, якi зазначенi у частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р №2258.  

 

АУДИТОРСЬКI ОЦIНКИ  

 

Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. При перевiрцi аудитором було 

визначено оцiнку ризикiв: - властивий ризик на високому рiвнi; - ризик, пов'язаний iз 

невiдповiднiстю внутрiшнього контролю (або ризик контролю) на високому рiвнi; - ризик не 

виявлення помилок та викривлень на середньому рiвнi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 

аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного 

подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, а також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським 

персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ  

 

Визначення обсягу аудиторської перевiрки є предметом професiйного судження аудитора про 

характер i масштаб робiт, проведення яких необхiдно для досягнення цiлей аудиту i 

диктується обставинами перевiрки. При визначеннi обсягу аудиту аудиторська фiрма 

виходила згiдно з вимог нормативних документiв, що регламентують аудиторську дiяльнiсть, 

положень договору аудиторської фiрми з Компанiєю i конкретних особливостей перевiрки з 

урахуванням отриманих знань про дiяльнiсть економiчного суб'єкта. При аудиторської 



перевiрцi основними стадiями перевiрки були:  

- планування аудиту;  

- отримання аудиторських доказiв;  

- використання роботи iнших осiб i контакти з керiвництвом економiчного суб'єкта з третiми 

сторонами;  

- документування аудиту;  

- узагальнення результатiв, формування i вираження думки щодо бухгалтерської звiтностi 

економiчного суб'єкта.  

Аудиторська перевiрка була спланована на основi досягнутого аудиторською фiрмою 

розумiння дiяльностi економiчного суб'єкта. В ходi аудиту було отримано достатню кiлькiсть 

якiсних аудиторських доказiв, якi послужили основою для формування аудиторської думки 

про достовiрнiсть бухгалтерської звiтностi Компанiї. При проведеннi аудиту дотримувалося 

рацiональне спiввiдношення мiж витратами на збiр аудиторських доказiв i кориснiстю 

отриманої iнформацiї. Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова 

звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та 

випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї фiнансової звiтностi.  

 

IНША IНФОРМАЦIЯ ВКЛЮЧЕНА ДО ОБГОВОРЕННЯ I АНАЛIЗ КЕРIВНИЦТВОМ 

ФIНАНСОВОГО СТАНУ I РЕЗУЛЬТАТIВ ДIЯЛЬНОСТI 

 

Iнша iнформацiя включає iнформацiю, яка мiститься в обговореннi i аналiзi керiвництвом 

фiнансового стану i результатiв дiяльностi, однак, не включена в фiнансову звiтнiсть i наш 

аудиторський звiт про неї. Вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю несе керiвництво Товариства. 

Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не надаємо 

висновку, який виражає впевненiсть в будь-який формi в вiдношеннi до цiєї iнформацiї. В 

зв'язку з проведенням аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленi з 

iншою iнформацiєю i розглядi при цьому питань, якi можуть бути не узгодженi з фiнансовою 

звiтнiстю, або нашими знаннями цих питань, якi отриманi пiд час аудиту. Якщо на основi 

проведеної нами роботи ми дiйдемо до висновку, що iснує суттєве викривлення iншої 

iнформацiї, ми повiдомимо про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi було б включити до 

звiту. У вiдповiдностi з ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" аудитор 

висловлює свою думку щодо iнформацiї про систему внутрiшнього контролю. Нами виконанi 

певнi процедури щодо розкриття цiєї iнформацiї. Ми оцiнили наявнi у Товариства засоби 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента шляхом тестування. Функцiонування 

органiв корпоративного управлiння регламентується Статутом та Положеннями про вiдповiднi 

органи управлiння та контролю. Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося змiн у складi 

власникiв iстотної участi акцiонерiв, якi прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцiй емiтента. 

Протягом звiтного року в Товариствi функцiонували наступнi органи управлiння:  

- Загальнi збори акцiонерiв;  

- Наглядова рада;  

- Генеральний директор;  

- Ревiзiйна комiсiя.  

Органи управлiння протягом перiоду дiяли в межах своїх повноважень та компетенцiї, що 

визначається Статутом. Управлiння поточною дiяльнiстю виконується одноосiбно 

директором, який виконує свої обов'язки згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", 



Статуту, внутрiшнiх Положень Товариства. Наглядова рада обирається загальними зборами i 

здiйснює дiяльнiсть в межах своєї компетенцiї, визначених Статутом, Положенням про 

Наглядову раду, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства.  

Протягом 2019 року фактори ризику, що впливали на пiдприємство, подiляються на зовнiшнi i 

внутрiшнi. До внутрiшнiх факторiв можна вiднести стратегiю Товариства i механiзм її 

реалiзацiї. До зовнiшнiх ризикiв належать соцiальнi потрясiння, iнфляцiя, змiна податкового 

законодавства, кон'юнктура, тощо. Зовнiшнє середовище складається з факторiв, якими 

Товариство може управляти i навпаки, але вона повинна їх враховувати у своїй дiяльностi. До 

складових, на якi Товариство може впливати, належить ринковий попит i конкуренцiя. 

Найбiльш суттєвим зовнiшнiм фактором ризику, на яке Товариство не може вплинути, це 

ризик безперервностi дiяльностi. Товариство вважає, що наявнiсть якiсної, прозорої i дiєвої 

системи корпоративного управлiння, яка базується на вищезазначених принципах та 

регламентується  внутрiшнiми документами, має вплив на ефективнiсть його роботи, сприяє 

прибутковостi i стабiльностi, збiльшує довiри з боку акцiонерiв i формує довгостроковi 

спiввiдношення з партнерами i суспiльства в цiлому. 
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XVI. Твердження щодо річної інформації 
Наскiльки вiдомо, менi Клейнеру Iгорю Сауловичу як особi, яка здiйснює управлiнськi функцiї 



та пiдписує рiчну iнформацiю ПрАТ "ЗТР", рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно 

до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i 

юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його 

контролем, у рамках консолiдованої звiтностi разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

08.02.2019 12.02.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.01.2019 31.01.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.03.2019 28.03.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.03.2019 01.04.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

12.04.2019 15.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

12.04.2019 15.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.04.2019 17.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.04.2019 18.04.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

21.05.2019 23.05.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

23.05.2019 24.05.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

05.06.2019 06.06.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

21.06.2019 25.06.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

17.07.2019 19.07.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 



вчинення значних правочинів 

21.08.2019 23.08.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.08.2019 28.08.2019 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

08.10.2019 10.10.2019 Відомості про порушення справи про банкрутство емітента 

06.12.2019 09.12.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

10.12.2019 12.12.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

26.12.2019 28.12.2019 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

17.10.2019 18.10.2019 Відомості про порушення справи про банкрутство емітента 

 


