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

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

16.05.2012

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР"

1.2. Організаційно-правова форма емітента:

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

00213428
69600, м. Запорiжжя,
Днiпропетровське шосе, 3

1.4. Місцезнаходження емітента:
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:

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

1.6. Електронна поштова адреса емітента:

ivan.grishko@ztr.ua

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

26.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація
опублікована у

Відомості ДКЦПФР № 78 (1331)

25.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

ztr.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)
27.04.2012
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

2

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів
за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

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

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
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30. Примітки

1-е) Рейтингову оцінку протягом звітного періоду Товариство не проходило.
1-є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з
тим, що згiдно п.1.5., Глави 2 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006,
iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi
товариства.
9-б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що
ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску облiгацiй.
9-в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом Товариством не
наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску
iнших цiнних паперiв.
9-г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом
звiтного року ПАТ "ЗТР"не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв.
9-г) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не
наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi викупу
власних акцiй.
9-д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не наводиться у зв'язку з
тим, що випуск цiнних паперiв (акцiй) ПАТ "ЗТР" зареєстровано у бездокументарнiй
формi.
11-г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не
наводиться у зв'язку iз тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної
дiяльностi.
11- ґ) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться у зв'язку iз
тим, що Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї,
газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, що ПАТ "ЗТР" не мало у звiтному
перiодi боргових цiнних паперiв та вiдповiдно не користувалося гарантiями третьої
особи.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй Товариством не наводиться у зв'язку
iз тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
16-а- ґ). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття Товариством
не наводиться у зв'язку iз тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi
випуску iпотечних облiгацiй.
17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття Товариством не
наводиться у зв'язку з тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску
iпотечних облiгацiй.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв Товариством не наводиться у
зв'язку з тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних
сертифiкатiв.
19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв Товариством не наводиться у зв'язку iз
тим, що ПАТ "ЗТР" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних
сертифiкатiв.
20-24. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв
ФОН, у зв'язку iз чим основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски
сертифiкатiв ФОН; iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН;
розрахунок вартостi чистих активiв ФОН; правила ФОН не наводяться.
28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi не наводиться оскiльки Товариство здiйснює ведення
бухгалтерського облiку згiдно до Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку
України (П(С)БУ).
29. У зв'язку iз тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуску
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомостi, Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР"

3.1.2. Скорочене найменування (за
наявності)

ПАТ "ЗТР"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

69600

3.1.5. Область, район

Ленiнський

3.1.6. Населений пункт

м. Запорiжжя

3.1.7. Вулиця, будинок

Днiпропетровське шосе, 3

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01

3.2.2. Дата державної реєстрації

30.09.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн.)

22102500.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал
(грн.)

22102500.00

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

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м.Запорiжжя"

3.3.2. МФО банку

313355

3.3.3. Поточний рахунок

26004301155024

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

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м.Запорiжжя"

3.3.5. МФО банку

313355

3.3.6. Поточний рахунок

26004301155024

3.4. Основні види діяльності
31.10.1

Виробництво двигунiв, генераторiв i трансформаторiв

51.87.0

Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням

63.21.2

Функцiонування iнфораструктури автомобiльного та мiського транспорту
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3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Мiнiстерство
28.04.2011 охорони здоров'я
україни

Медична практика

АГ № 601361

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Експлуатацiя
РЕЗ
ультракороткохивльового
радiотелефонного
зв'язку
рухомої служби

аналогового
сухопутної

Український
БС
150-2329.06.2011 державний центр
0008222
радiочастот

20.07.2012

01.12.2012

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Виготовлення виробiв з дорогоцiнних
металiв
i
дорогоцiнного
камiння,
дорогоцiнного камiння органогенного
утворення, напiвдорогоцiнного камiння,
торгiвля виробами з дорогоцiнних металiв i
дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного
камiння органогенного утворенн

344883

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Повний опис виду дiяльностi: Виготовлення виробiв з
дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного
камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного
камiння, торгiвля виробами з з дорогоцiнних металiв i
дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного
утворення, напiвдорогоцiнного
камiння (виготовлення
виробiв, що мiстять у собi дорогоцiннi метали).

Придбання,
зберiгання,
реалiзацiя
(вiдпуск),
використання
прекурсорiв
(списку
2
таблицi
IV)
"Перелiку
наркотичних
засобiв,
психотропних
речовин i прекурсорiв"

585552

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Господарська дiяльнiсть повязана зi
створенням об'єктiв архiтектури (за
перелiком згiдно додатку)

АГ 575882

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї

29.09.2007

Мiнiстерство
фiнансiв

Державний комiтет
29.07.2011 з питань контролю
за наркотиками

29.04.2011

Iнспекцiя ДАБК в
Запорiзькiй областi

19.09.2012

08.07.2016

09.11.2015
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Проектування,
монтаж,
технiчне
обслуговування засобiв протипожежного
захисту та систем опаленн, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв

Державний
департамент
29.05.2007
пожежної безпеки
МНС України

АГ 595079

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).
Повний опис виду дiяльностi: Проектування, монтаж, технiчне
обслуговування засобiв протипожежного захисту i систем
опалювання, оцiнка протиивопожарного стану об'єктiв, а саме:
- монтаж, технiчне обслуговування установок пожежогасiннi
(водяне);
- монтаж, технiчне обслуговування установок пожежогасiннi
(пiнне);
- монтаж, технiчне обслуговування установок пожежної
сигналiзацiї.

Виробництво
теплової
енергiї,
транспортування її магiстральними та
мiсцевими (розподiльчиними) тепловими
мережами, поставка теплової енергiї (крiм
певних видiв господарської дiяльностi у
сферi теплопостачання, якщо теплова
енергiя виробляється на теплоел

АГ 500176

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Повний опис виду дiяльностi: Виробництво теплової енергiї,
транспортування
її
магiстральними
та
мiсцевими
(розподiльчиними) тепловими мережами, поставка теплової
енергiї (крiм певних видiв господарської дiяльностi у сферi
теплопостачання, якщо теплова енергiя виробляється на
теплоелектроцентралях, когенерацiйних установках та
установках
з
використанням
не
традицiйних
або
поновлюваних джерел енергiї).

Транспортування
теплової
енергiї
магiстральними
та
мiсцевими
(розподiльчими) тепловими мережами

АГ 500177

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Постачання теплової енергiї

АГ 500178

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.

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

575.11.2331.10.1

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї

29.05.2007 НКРЕ України

29.04.2011 НКРЕ України

29.04.2011 НКРЕ України

19.08.2011 Держгiрпромнагляд

08.05.2011

31.03.2013

31.03.2013

31.03.2013

19.08.2011
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(дозволу).

Виконання робiт пiдвищенної небезпеки
(за перелiком зiгдно з додатком)

1671.11.3074.30.0

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

29.04.2011 Держгiрпромнагляд

Держуправлiння
охорони
29.04.2011 навколишнього
природного
середовища

23.12.2012

Спецiальне водокористування

5169/Зап.

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки (за
перелiком згiдно з додатком)

1670.11.3074.30.0

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки (за
перелiком згiдно з додатком)

1669.11.3074.30.0

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

29.10.2009 Держгiрпромнагляд

29.09.2007 Держгiрпромнагляд

Держуправлiння
охорони
29.04.2011 навколишнього
природного
середовища

31.12.2012

28.102012,

27.09.2012

Спецiальне водокористування

5494/Зап

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

речовим
в
стацiонарними

19.07.2014

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

Держуправлiння
охорони
231013690043 29.04.2011 навколишнього
природного
середовища

31.12.2013

речовим
в
стацiонарними

Держуправлiння
охорони
231013690058 22.04.2011 навколишнього
природного
середовища

01.06.2013
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Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

речовим
в
стацiонарними

речовим
в
стацiонарними

речовим
в
стацiонарними

речовим
в
стацiонарними

речовим
в
стацiонарними

12.03.2015

Держуправлiння
охорони
231013690058
22.04.2011 навколишнього
г
природного
середовища

12.03.2015

Держуправлiння
охорони
231013690058
22.04.2011 навколишнього
д
природного
середовища

16.05.2015

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

Держуправлiння
охорони
231013690058
29.04.2011 навколишнього
в
природного
середовища

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

19.07.2014

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

Держуправлiння
охорони
231013690058
22.04.2011 навколишнього
б
природного
середовища

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

23.12.2013

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

Держуправлiння
охорони
231013690058
29.04.2011 навколишнього
а
природного
середовища

речовим
в
стацiонарними

Держуправлiння
охорони
231013690058
22.04.2011 навколишнього
е
природного
середовища

08.11.2015
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Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

речовим
в
стацiонарними

10.04.2016

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Опис

Викиди
забруднюючих
атмосферне
повiтря
джерелами

Держуправлiння
охорони
231013690058
22.04.2011 навколишнього
є
природного
середовища

речовим
в
стацiонарними

Держуправлiння
охорони
231013690058
22.04.2011 навколишнього
ж
природного
середовища

17.04.2016

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов'язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi вимог до
курсового
професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацiї

АВ 586421

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу).

Мiнiстерство
04.08.2011 освiти
i
науки
України

30.06.2014

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

Мiжнародна
Асоцiацiя
дiлової
спiвпрацi
по
трансформаторах,
високовольтнiй
апаратурi,
Росiйська Федерацiя, 107023, м. Москва, вул. Електрозаводська, 21
електротехнiчнiй керамiцi та iншим
комплектуючим
виробам
i
матерiалам "ТРАВЕК"

Опис

Мiжнародна Асоцiацiя дiлової спiвпрацi по трансформаторах,
високовольтнiй апаратурi, електротехнiчнiй керамiцi та iншим
комплектуючим виробам i матерiалам "ТРАВЕК" була заснована
11.04.1991р. В цей час до складу Асоцiацiї входять 10 пiдприємств, у
тому числi i ПАТ "ЗТР" (член Асоцiацiї з 30.09.1998р.). Основна
мета створення Асоцiацiї "ТРАВЕК" - активiзацiя iнформацiйного
обмiну, надання iнформацiйних послуг членам Асоцiацiї за
допомогою органiзацiї мiжнародних науково-технiчних симпозiумiв,
конференцiй i робочих зустрiчей виробникiв електроустаткування iз
споживачами. Прогноз свiтового розвитку електроенергетики i
електротехнiчних технологiй, основнi досягнення електротехнiчної
науки i промисловостi в створеннi електротехнiчної продукцiї,
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ефективне i рацiональне використовування енергоресурсiв,
екологiчно чистi i енергозберiгаючi електротехнологiї - це далеко не
повний перелiк питань, обговорюваних на мiжнародних симпозiумах
i конференцiях за участю фахiвцiв пiдприємств i органiзацiй
виробникiв i споживачiв електротехнiчного устаткування. Не
дивлячись на те, що Асоцiацiя була заснована пiдприємствами, що
займаються
розробкою,
виробництвом
i
продажем
електротехнiчного устаткування, дiяльнiсть Асоцiацiї орiєнтована на
споживачiв цього устаткування - працi конференцiй i симпозiумiв
представляють iнтерес для розробникiв i експлуатацiйникiв
електроенергетичних об'єктiв.
Дiяльнiсть Асоцiацiї:
- здiйснення дiлової спiвпрацi в областi виробництва, збуту i
розвитку
трансформаторiв,
високовольтної
апаратури,
електротехнiчної керамiки, iнших комплектуючих виробiв,
матерiалiв i спецiального технологiчного устаткування;
- органiзацiя робiт по технiчному регулюванню, включаючи
стандартизацiю електротехнiчного устаткування i робiт по
пiдтвердженню вiдповiдностi;
- органiзацiя робiт з оцiнки перспективних ринкiв збуту
електротехнiчної продукцiї - членiв Асоцiацiї "ТРАВЕК" i оцiнцi
розробок перспективних видiв електротехнiчного устаткування;
- сприяння в органiзацiї i реалiзацiї потенцiйних проектiв з
постачання
комплексiв
електротехнiчного
устаткування
(трансформаторiв, реакторiв, iзоляторiв, високовольтних вимикачiв i
iнших електротехнiчних виробiв i матерiалiв);
- видання рекламної i науково-технiчної iнформацiї членiв
Асоцiацiї;
- органiзацiя i проведення виставок, семiнарiв, научно-практичних
конференцiй, дiлових зустрiчей;
- органiзацiя i проведення регулярних научно-технiчних
конференцiй; - iнформування членiв Асоцiацiї щодо научнотехнiчних конференцiй, семiнарiв i виставок, що проводяться у
Росiйськiй Федерацiї i в свiтi. Протягом 2011 року ПАТ "ЗТР"
приймало участь у мiжнародних науково-технiчних конференцiях,
органiзованих Ассоцiацiєю "ТРАВЕК" :
- IХ мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцiї "Iнтелектуальнi
мережi. Автоматика.Високовольтне комутацiйне обладнання", пiд
час проведення зазначеної конфернцiї представники ПАТ "ЗТР"
виступали з доповiддями: "Виробництво ПАТ "ЗТР" для керованих
лiнiй електропередач" та "Моделювання електромагнiтних
переходних процессiв в керованих пiдмагнiчюванням реакторах в
умовах заводських випробуваннь та умовах експлуатацiї";
- Х мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцiї "Силовi та
розподiльчi трансформатори, реактори. Системи дiагностики", пiд
час проведення зазначеної конфернцiї представники ПАТ "ЗТР"
виступали з доповiддю "Основнi принципи розробки експернтної
системи монiторингу, дiагностики та управлiння трансформаторним
обладнанням виробництва ПАТ "ЗТР". Щороку ПАТ "ЗТР"
пiдтверджує свою участь з оплатою членських внескiв Мiжнародної
Асоцiацiї "ТРАВЕК"

Асоцiацiя СIГРЕ-Україна

Україна, 04019, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-"д", офiс 704

Опис

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
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усiх країн у областi 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, наукововиробничих 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. Технiчний
директор ПАТ "ЗТР" Конторовiч Л.Н. з 2008р. є членом Президiї
Асоцiацiї "СИГРЭ-Украина" (Протокол розширеного засiдання
Президiї "Асоцiацiї "СИГРЭ-Украина" № 6 вiд 07.02.2008р.).
Щороку ПАТ "ЗТР" пiдтверджує свою участь з оплатою членських
внескiв громадської органiзацiї "Асоцiацiя "СИГРЭ-Украина".

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

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Держава Україна в особi Запорiзької обласної ради
народних депутатів

д/н

69107Українам.
Запорiжжяпр.
Ленiна, 164

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

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

д/н

д/н д/н д/н

0.000000000000

Усього

0.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
У 2011 роцi чисельнiсть працiвникiв ПАТ "ЗТР" становила:
- середноьоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4734;
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 39;
- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 13;
- облiкова чисельнiсть працiвникiв на кiнець 2011 року - 4918.
Фонд оплати працi у 2011 роцi становив - 197 582,1 тис. грн. У порiвняннi з вiдповiдними показниками 2010
року фонд оплати працi збiльшився на 8,85 %.
Опис кадрової програми, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв Товариства
операцiйним потребам.
Вiдомостi про пiдготовку персоналу у ПАТ "ЗТР" за 2011 рiк (осіб).
Органiзацiя та проведення тренiнгiв та курсiв цiльового призначення безпосередньо ПАТ "ЗТР - 715.
Органiзацiя навчання та вiдвiдування семiнарiв в учбових центрах - 51.
Пiдготовка нових робiтникiв - 247.
Перепiдготовка робiтникiв (навчання другiй професiї) - 191.
Пiдвищення квалiфiкацiї робiтникiв - 220.
Навчання робiтникiв на курсах цiльового призначення - 1473.
Для забезпечення якiсного виконання поставлених перед спецiалiстами завдань у 2011 роцi, ПАТ "ЗТР"
власними силами були органiзованi та проведенi тренiнги та курси цiльового призначення за темами, (осіб):
1. "Психолого-педагогiчний мiнiмум" - 65.
2. "Ефективна комунiкацiя", "Управлiння конфлiктами" - 31.
3. "Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi" - 29.
4. Навчання з вимогам ГОСТ 30242-97 "Дефекти з'єднань при зварюваннi металiв плавленням" - 31.
5. "Принципи роботи з ПУ та приводом виробництва АВВ III сборки" - 5.
6. Навчання з питань охорони навколишнього природного середовища - 554.
Протягом 2011 року фахiвцi ПАТ "ЗТР" пройшли навчання i прослухали семiнари в учбових центрах за
темами, (осіб):
1. "Монтаж, технiчне обслуговування систем пожаротушiння, систем пожежної сигналiзацiї" - 1.
2. "Безпечна експлуатацiя будинкiв, споруд та iнженерних мереж " - 5.
3. "Правила подачi та використання природного газу в народному господарствi України" - 5.
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4. "Проведення метрологiчних робiт у вiдповiдностi з вимогами стандарту ДСТУ ISO/IES 17025:2006 у
випробувальних та калiбровочних лабораторiях" - 2.
5. Навчання та атестацiя з ультразвукового методу неруйнiвного контролю - 1.
6. Навчання та атестацiя з вiзуально-оптичного методу неруйнiвного контролю - 4.
7. "Дiловодство та архiвна справа" - 1.
8. "Атестацiя з магнiтного методу коерцитивної сили неруйнiвного контролю" - 2.
9. "Транспортна логiстика: стратегiя органiзацiї та практичнi iнструменти" - 2.
10. Курси по работi з прибором захисту крана ПЗК -10 та апаратурної реєстрацiї параметрiв АРП-10 - 2.
11. "Радiацiйна безпека при використаннi джерел iонiзуючого випромiнювання " - 3.
12. Пiдвищення квалiфiкацiї з природоохоронних питань - 11.
13. "Управлiнська компетентнiсть: конкурентноздатнiсть бiзнесу та регiону" - 1.
14. Iнструменти коучингу в роботi спiвробiтника HR - вiддiлу - 10.
Протягом 2011 року проведено iндивiдуальне навчання робiтникiв за наступними професiями. Новi
робітники, (осіб):
Вальцовщик - 1.
Газорiзчик - 13.
Гальванiк - 1.
Заготiвельник iзоляцiйних деталей - 10.
Iзолiровочник - 1.
Котельник - 24.
Лакiрувальник ел. iзоляцiйних виробiв та матерiалiв - 2.
Маляр - 8.
Машинiст повiтрярозподiльчого устатування - 1.
Налагоджувальник автоматичних лiнiй та агрегатних станкiв - 1.
Намотувальник котушок трансформаторiв - 14 .
Обрубник - 25 .
Оператор теплового пункту - 1
Паяльник - 3.
Прососувач бумаги i тканин - 3.
Прососувач електротехнiчних виробiв - 4.
Розмiтчик - 2.
Рiзчик заготовок з пластмас - 1.
Збирач виробiв з деревини - 7.
Збирач трансформаторiв - 68 .
Збирач-опоряджувальник катушек трансформаторiв – 7.
Збирач сердечникiв трансформаторiв - 9.
Свердловщик - 6.
Слюсар зi зборки металевих конструкцiй - 16.
Слюсар механо-сборочних робiт - 3.
Слюсар-сантехнiк - 1.
Слюсар з контрольно-вимiрювальних приборiв та автоматицi - 1.
Слюсар-iнструментальщик - 1.
Станочник деревооброблювальних станкiв - 1.
Строгальщик - 1.
Токар - 1.
Токар-карусельщик - 1.
Токар-расточник - 1.
Чистильник металу, отливок, виробiв та деталей - 1.
Штамповщик - 2.
Електромонтажник-схемник - 6
Друга професія, (осіб):
Апаратник-сушильник - 5 .
Апаратник хiмводоочистки - 3 .
Вальцовщик гумових сумiшей - 2 .
Заточник – 1.
Iзолiровочник - 1.
Iзолiровщик на термоiзоляцiї – 2.
Каменяр - 1.
Лаборант хiмiчного аналiзу - 2.
Машинiст крану - 1.
Машинiст на молотах преса та манiпуляторах - 2.
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Налагоджувальник холодноштампувального обладнання - 1.
Налагоджувальник станкiв та манiпуляторiв з програмним управлiнням - 9.
Регенераторник вiдпрацьованого масла - 4.
Рiзчик на пилах, ножiвках та станках - 8.
Свердловщик - 12.
Слюсар механо-сборочних робiт - 2 .
Слюсар з ремонту автомобiлей - 28.
Стропальщик - 98.
Фрезерувальник – 1.
Чистильник металу, отливок, виробiв та деталей - 1.
Штамповщик - 1.
Електрозварювальник ручного зварювання - 6.
Пiдвищення квалiфiкацiї:
Апаратник отримання углекислоти - 1.
Газорiзчик - 13.
Заготiвельник iзоляцiйних деталей - 19.
Заточник - 1.
Iзолiровочник - 11.
Випробувач електричних машин, апаратiв i приладiв - 9.
Комплектувальник виробiв та iнструментiв - 4
Коваль на молотах та пресах - 2 .
Лакiрувальник ел. iзоляцiйних виробiв та матерiалiв - 1.
Маляр - 1.
Машинiст повiтрярозподiльчого устатування - 1
Машинiст крану - 13.
Машинiст насосних установок - 1
Наладник контрольно-вимiрювальних приборiв автоматики - 1.
Наладник технологiчного обладнання - 2.
Намотувальник котушок трансформаторiв - 41.
Оператор котельної - 1.
Паяльник - 4.
Пресувальник електротехнiчних виробiв - 8.
Прососувач електротехнiчних виробiв - 10.
Збирач виробiв з деревини - 2.
Збирач трансформаторiв - 61.
Слюсар механо-сборочних робiт - 2.
Слюсар-ремонтник - 7.
Слюсар з такелажу та грузозахватними пристосуваннями - 1.
Стропальщик - 1.
Токар - 2.
Травильник - 1.
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання - 3.
Електрогазозварник - 2.
Електрозварювальник на автоматичних i напiвавтоматичних машинах - 1.
Протягом 2011 року проведено навчання робiтникiв на курсах цiльового призначення, (осіб):
Допуск до обслуговування трубопроводiв пари та гарячої води - 21.
Атестацiя зварювальникiв - 21.
Допуск до обслуговування сосудiв, що працюють пiд тиском - 30.
Допуск до роботи з продуктами роздiлення повiтря - 27.
Допуск до газополум'яної обробки металiв - 12.
Допуск до обслуговування тепловикористуючих установок i теплових мереж - 31.
Допуск до управлiння пiдiймачiв (лiфтiв) - 36.
Навчання обслуговування станцiї очистки стiчних вод - 5.
Навчання малярiв роботi на пристрої б/в та комбiнованого розпилювача - 31.
Навчання малярiв роботi з пристроєм модульного типу УТ - М - 36 .
Допуск до обслуговування грузопiдiймальних кранiв - 1 .
Допуск до роботи на стрiчково-пильному верстатi - 17
Засоби використання ПУ та приводу виробництва АВВ - 8 .
Навчання вимогам ГОСТ 30242-97 з'єднання при зварюваннi металiв - 78 .
Навчання обладнанню та безпечнiв експлуатацiї станку 2152 - 3 .
Ефективна комунiкацiя, управлiння конфлiктами - 4 .
Монтаж та технiчне обслуговування систем пожаротущiння - 7 .
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Навчання роботi на касовому апаратi - 2 чол.
Перевезення небезпечних грузiв - 2.
Навчання питанням охорони навколишнього природного середовища - 1055.
Навчання з педагогiчного мiнiмуму – 46.

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

Генеральний директор

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Клейнер Iгор Саулович
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iменi В. Я. Чубаря
- 1997р., спецiальнiсть - "Обладнання i технологiя
зварювального виробництва"

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова Правлiння - Директор Вiдкритого акцiонерного
товариства "Завод малогабаритних трансформаторiв" з
17.04.1998р. по 12.04.2005р

6.1.8. Опис

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом
управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на
свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення
щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе
вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi
Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими
Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний
Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх
рiшень. Сумiсництво Генеральним директором посад в органах
управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається лише
за згодою Наглядової ради. З Генеральним директором
укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким
визначаються умови здiйснення ним власних прав та обов’язкiв,
розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї
тощо. Генеральний директор зобов'язаний:
- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про
необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення, прийняття
якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в
компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв;
- звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть;
- дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої
права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства розумно i
сумлiнно;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та
Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах компетенцiї цих органiв;
- використовувати майновi i немайновi права, що належать
Товариству, лише для досягнення цiлей його дiяльностi;
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- 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 2011 року заробiтної плати
Генеральним директором ПАТ "ЗТР" не надано, будь-яких
iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi,
протягом 2011 року Генеральний директор ПАТ "ЗТР" не
отримував. Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган,
який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Генеральний
директор ПАТ "ЗТР" не надав згоди на розкриття цiєї
iнформацiї. Клейнер Iгор Саулович протягом усього 2011 року
обiймав посаду Генерального директора. Протягом 2011 року
будь-яких змiн у персональному складi одноособового
виконавчого органу не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за
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корисливi та посадовi злочини Клейнер I.С. не має. Перелiк
посад, якi посадова особа обiймала протягом своєї трудової
дiяльностi : iнженер-технолог, начальник технологiчного бюро,
начальник дiлянки, заступник начальника зварювального
виробництва, Голова Правлiння, Голова Правлiння - Директор,
Генеральний директор.
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Нiколаєнко Людмила Iванiвна
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

1955

6.1.5. Освіта**

Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я.Чубаря,
спецiальнiсть - "Електропостачання промислових пiдприємств,
мiст i сiльського господарства".

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Заступник директора з економiки - головний бухгалтер
Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод малогабаритних
трансформаторiв" з 01.11.2000р. по 14.04.2003р.

6.1.8. Опис

Компетенція Головного бухгалетра:
- 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 господарськофiнансової 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.
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- Здiйснює контроль за веденням касових операцiй,
дотриманням касової дисциплiни, фiнансових, розрахункових i
кредитних операцiй.
- Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової 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
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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 їй протягом 2011 року заробiтної плати Головний
бухгалтер Нiколаєнко Л.I. не надала, будь-яких iнших
додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi,
протягом 2011 року не отримувала. Паспортнi данi (серiя,
номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз
тим, що Головний бухгалтер Нiколаєнко Л.I. не надала згоди на
розкриття цiєї iнформацiї. Нiколаєнко Людмила Iванiвна
протягом усього 2011 року обiймала посаду головного
бухгалтера ПАТ "ЗТР". Протягом 2011 року будь-яких змiн у
персональному складi щодо посади Головного бухгалтера не
вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини Нiколаєнко Л.I. не має. Перелiк попереднiх посад, якi
посадова особа обiймала протягом своєї трудової дiяльностi:
слюсар - електромонтажник, технiк електротехнiчного вiддiлу,
старший технiк економiчного вiддiлу, iнженер вiддiлу
кошторисних розрахункiв, старший iнженер вiддiлу технiко економiчних розрахункiв, керiвник групи вiддiлу технiко економiчних розрахункiв, заступник начальника вiддiлу технiко
- економiчних розрахункiв, начальник кошторисного вiддiлу,
головний бухгалтер, заступник директора з економiки головний бухгалтер. Протягом 2011 року Нiколаєнко Л.I. не
обiймала посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Компаня "Energy Standard Industries Limited"
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй
звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському
облiку усiх фiнансово-господарських операцiй вiдповiдно до
встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть
розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету
податкiв, зборiв та iнших обов’язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i
вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного
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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 фiнансовогосподарської 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 комісії:
- 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 фiнансовогосподарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi
Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного) року;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та
посадовими особами Товариства;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi
Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї.
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про
Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства
"Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про акцiонернi
товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що
укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, Положення про Ревiзiйну комiсюї та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або
завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур
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щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi
не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у
особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї
повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
- iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про
Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства
"Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про акцiонернi
товариства" та умовами цивiльно-правового договору, що
укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
З Головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий
договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будьякої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не
передбачена, тому Голова Ревiзiйної комiсiї не отримував будьякої винагороди протягом звiтного року в тому числi в
натуральнiй формi. Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ "ЗТР" вiд 08.04.2011 (протокол № 26 вiд
08.04.2011 ) вiдбулись змiни у складi Ревiзiйної комiсiї, а саме: з
посади Голови Ревiзiйної комiсi вiдкликано компанiю
"METROIMPEX LTD.", представлену уповноваженою особою,
до складу Ревiзiйної комiсiї обрано Компанiю "Energy Standard
Industries Limited". 30.05.2011 за рiшенням Ревiзiйної комiсiї на
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї обрано компанiю "Energy
Standard Industries Limited". У зв'язку з тим, що Головою
Ревiзiйної комiсiї Товариства є юридична особа, iнформацiя про
її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи,
наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини, найменування пiдприємства, перелiк попереднiх
посад, а також про обiймання посад на будь-яких iнших
пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не
наводиться.
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Компанiя “Tregory Holdings Limited”
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань,

22

передбачених Статутом, Положенням "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор",
а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними
зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства (у
тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення
змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури
управлiння
Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення
Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв,
прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або
позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у
випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком
випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом,
визначення особи, що уповноважується вiдкривати Загальнi
збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується
виконувати функцiї секретаря Загальних зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають
бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають
право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори
представникiв аудитора Товариства, посадових осiб Товариства
незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства,
представникiв органу, який представляє права та iнтереси
трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених
Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв,
затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття
рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших
речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках його
оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору),
який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та
розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального
директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово
здiйснюватиме
повноваження
Генерального
директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального
директора вiд здiйснення повноважень на час проведення
спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та
Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального
директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок
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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

24

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 фiнансовогосподарською 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
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громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами,
органiзацiями, установами та громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi
вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними
зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням
Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому
члену Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий
договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди до
нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним
директором власних прав та обов’язкiв, розмiр та порядок
виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi
Наглядової ради;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства
"Запорiжтрансофрматор" та Законом України "Про акцiонернi
товариства";
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства "Запорiжтрансофрматор" та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi
не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у
особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi
повну та достовiрну вiдому iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
З Головою Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий
договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору виплата будьякої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не
передбачена, тому Голова Наглядової ради не отримував будьякої винагороди протягом звiтного року в тому числi в
натуральнiй формi. Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ "ЗТР" вiд 08.04.2011 (протокол № 26 вiд
08.04.2011 ) вiдбулись змiни у складi Наглядової ради, а саме: з
посади Голови Наглядової ради вiдкликано Компанiю “Tregory
Holdings Limited”, представлену уповноваженою особою, до
складу Наглядової радиї обрано Компанiю “Tregory Holdings
Limited” 11.05.2011 за рiшенням Наглядової ради на посаду
Голови Наглядової ради обрано компанiю “Tregory Holdings
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Limited”. У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради
Товариства є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi,
рiк народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,
найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також
про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
найменування та мiсцезнаходження не наводи
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Компанiя «Azidano Limited»
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про
акцiонернi товариства", умовами цивiльно-правового договору,
що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями
прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та
зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд
iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому,
як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "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,
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пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi
не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у
особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi
повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi
Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена
Наглядової ради. З Членом Наглядовоїх ради укладено
цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової ради
не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в
тому числi в натуральнiй формi.
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
"ЗТР" вiд 08.04.2011 (протокол № 26 вiд 08.04.2011 ) вiдбулись
змiни у складi Наглядової ради, а саме: з посади Члена
Наглядової ради вiдкликано Компанiю «Azidano Limited»,
представлену уповноваженою особою, до складу Наглядової
радиї обрано Компанiю «Azidano Limited». У зв'язку з тим, що
Головою Наглядової ради Товариства є юридична особа,
iнформацiя про її паспортнi данi, рiк народження, освiту, стаж
керiвної роботи, наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини, найменування пiдприємства, перелiк
попереднiх посад, а також про обiймання посад на будь-яких
iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не
наводиться.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Компанiя «Energy Standard Group S.A.»
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про
акцiонернi товариства", умовами цивiльно-правового договору,
що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями
прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
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Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та
зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд
iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому,
як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi
не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у
особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi
повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi
Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена
Наглядової ради. З Членом Наглядовоїх ради укладено
цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової ради
не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в
тому числi в натуральнiй формi.
Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ
"ЗТР" вiд 08.04.2011 (протокол № 26 вiд 08.04.2011 ) вiдбулись
змiни у складi Наглядової ради, а саме: з посади Члена
Наглядової ради вiдкликано Компанiю «Energy Standard Group
S.A.», представлену уповноваженою особою, до складу
Наглядової радиї обрано Компанiю «Energy Standard Group
S.A.». У зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства
є юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк
народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,
найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також
про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
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найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Компанiя «Karatano Limited»
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про
акцiонернi товариства", умовами цивiльно-правового договору,
що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями
прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та
зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд
iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому,
як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до
компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "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,
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передбачених законодавством), а також не використовувати її у
особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi
повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi
Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена
Наглядової ради. З Членом Наглядовоїх ради укладено
цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової ради
не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в
тому числi в натуральнiй формi.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ЗТР" вiд
08.04.2011 (протокол № 26 вiд 08.04.2011 ) прийнято рiшення
про вiдкликання дiючого складу Наглядової ради та обрання
нового складу Наглядової ради, у звя'зку з чим до складу
Наглядової радиї обрано Компанiю «Karatano Limited». У
зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є
юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк
народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,
найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також
про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові Компанiя «Artamare Limited»
фізичної особи або повне найменування
юридичної особи
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

д/в

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

д/в

6.1.8. Опис

Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про
акцiонернi товариства", умовами цивiльно-правового договору,
що укладається з членом Наглядової ради, рiшеннями
прийнятими Наглядовою радою та Загальними зборами
акцiонерiв Товариства.
Член Наглядової ради має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та
зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд
iменi Голови Наглядової ради отримувати повну, достовiрну та
своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства та його вiдокремлених пiдроздiлiв, необхiдну йому,
як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до
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компетенцiї Наглядової ради; знайомитися з документами та
отримувати їх копiї;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не
перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства,
Статуту, "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та
Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової
ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур
щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є особиста
заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну
таємницю, конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю про
дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з
виконанням своїх повноважень, не розголошувати її особам, якi
не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у
особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi
повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi
Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена
Наглядової ради. З Членом Наглядовоїх ради укладено
цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного
договору виплата будь-якої винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi не передбачена, тому Член Наглядової ради
не отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в
тому числi в натуральнiй формi.
Черговими Загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ЗТР" вiд
08.04.2011 (протокол № 26 вiд 08.04.2011 ) прийнято рiшення
про вiдкликання дiючого складу Наглядової ради та обрання
нового складу Наглядової ради, у звя'зку з чим до складу
Наглядової радиї обрано Компанiю «Artamare Limited». У
зв'язку з тим, що Головою Наглядової ради Товариства є
юридична особа, iнформацiя про її паспортнi данi, рiк
народження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини,
найменування пiдприємства, перелiк попереднiх посад, а також
про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах, їх
найменування та мiсцезнаходження не наводиться.
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

1

2

3

4

5

Генеральний
директор

Клейнер Iгор
Саулович

д/в д/в д/в

Головний
бухгалтер

Нiколаєнко
Людмила
Iванiвна

д/в д/в д/в

Голова
Наглядової
ради

Компанiя
"Tregory
Holdings
Limited"

д/в НЕ 216306 д/в

Член
Наглядової
ради

Компанiя
"Azidano
Limited"

д/в НЕ 205394 д/в

Член
Наглядової
ради

Компанiя
"Energy
Standard
Group S.A."

д/в СН-550-1029366-8 д/в

Член
Наглядової
ради

Компанiя
"Karatano
Limited"

д/в НЕ 204598 д/в

Член

Компанiя

д/в НЕ 204531 д/в

д/в

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

6

7

8

9

10

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0.00000000000

0

0

0

0

11150

0.00050000000

11150

0

0

0

552341000

24.99000000000

552341000

0

0

0

100

0.00000450000

100

0

0

0

552336232

24.98980000000

552336232

0

0

0

522696494

23.64870000000

522696494

0

0

0

д/в

д/в

д/в

д/в

д/в

д/в
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Наглядової
ради

"Artamare
Limited"

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Компанiя
“Energy
Standart
Industries
Limited”

д/в НЕ 240843 д/в

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Компанiя
“Zadano
Limited”

д/в НЕ 205391 д/в

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Линда
Свiтлана
Iванiвна

д/в д/в д/в

д/в
288

0.00001000000

288

0

0

0

552344000

24.99010000000

552344000

0

0

0

6832

0.00031000000

6832

0

0

0

11383

0.00051453000

11383

0

0

0

д/в

д/в

Усього

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
Найменування
юридичної
особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Компанiя
"Azidano
Limited"

НЕ 205394

д/в д/в д/в

Компанiя
"Karatano
Limited"

НЕ 204598

д/в д/в д/в

Компанiя
"Artamare
Limited"

НЕ 204531

д/в д/в д/в

Компанiя
“Zadano
Limited”

НЕ 205391

д/в д/в д/в

Дата
внесення
до
реєстру

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на
пред'явника

5523410

24.99000000000

5523410

0

0

0

552336232

24.98980000000

552336232

0

0

0

522696494

23.64870000000

0

0

0

0

552344000

24.99010000000

552344000

0

0

0

Усього 2179717726

98.61000000000

2179717726

0

0

0

д/в

д/в

д/в

д/в

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

08.04.2011

Кворум зборів**

98.675

Опис

Черговi Загальнi збори скликанi вiдповiдно до чинного законодавства України,
локальних нормативних актiв Товариства за iнiцiативою Генерального директора,
погодженою iз Наглядовою радою Товариства (протокол засiдання Наглядової ради №
02/02-11 вiд 02.02.2011, наказ Генерального директора № 02/02-11 вiд 02.02.2011).
Згiдно вищезаначених розпорядчих документiв, затверджено наступний порядок
денний Зборiв:
1.Звiт Генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рiк та
затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2011 рiк.
2.Звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть за 2010 рiк та загальний стан Товариства.
3.Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк.
4.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк, Звiту про
виконання планiв Товариства на 2010 рiк та Балансу Товариства за 2010 рiк.
5.Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк, термiнiв i порядку виплати
частини прибутку (дивiдендiв).
6.Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новiй редакцiї.
7.Затвердження положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї.
8.Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї.
9.Затвердження положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї.
10.Вiдкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов
договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи,
уповноваженої на пiдписання договору з боку Товариства.
11.Вiдкликання та обрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов
договору, що укладатиметься з членами Ревiзiйної комiсiї та призначення особи,
уповноваженої на пiдписання договору з боку Товариства.
12.Про вчинення Товариством значного правочину.
У визначений законодавством строк пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiни чи
доповнення порядку денного Зборiв не надходило.
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного: "Прийняти до вiдома Звiт Генерального
директора про результати роботи Товариства за 2010 рiк та затвердити основнi
напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2011 рiк."
2. З другого питання порядку денного: "Затвердити Звiт Наглядової ради про свою
дiяльнiсть за 2010 рiк та загальний стан Товариства."
3. З третього питання порядку денного: "Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2010 рiк."
4. З четвертого питання порядку денного: "Затвердити рiчнi результати дiяльностi
Товариства за 2010 рiк, Звiт про виконання планiв Товариства на 2010 рiк та Баланс
Товариства за 2010 рiк."
5. З п'ятого питання порядку денного: "Питання порядку денного: Затвердження
порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк, розмiру, термiнiв i порядку виплати частини
прибутку (дивiдендiв) на цих Загальних зборах акцiонерiв Товариства не розглядати.
Розглянути питання про розподiл прибутку, отриманий Товариством за результатами
його роботи за 2010 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати частини прибутку (дивiдендiв) на наступних Загальних зборах акцiонерiв
Товариства."
6. З шостого питання порядку денного: "Визначити Товариство за типом як публiчне
акцiонерне товариство. Затвердити статут Публiчного акцiонерного товариства
“Запорiжтрансформатор” у новiй редакцiї.Уповноважити Голову Зборiв Агєєнко
Валерiя Валентиновича та Секретаря Зборiв Романенко Миколу Володимировича на
пiдписання нової редакцiї статуту Товариства. Уповноважити виконавчий орган
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Товариства на здiйснення усiх встановлених чинним законодавством заходiв,
пов'язаних iз проведенням державної реєстрацiї статуту у новiй редакцiї."
7. З сьомого питання порядку денного: "Затвердити Положення “Про Загальнi збори
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» у новiй
редакцiї.Уповноважити Голову Зборiв Агєєнко Валерiя Валентиновича та Секретаря
Зборiв Романенко Миколу Володимировича на пiдписання нової редакцiї Положення
“Про
Загальнi
збори
акцiонерiв
Публiчного
акцiонерного
товариства
«Запорiжтрансформатор».
8. З восьмого питання порядку денного: " Затвердити Положення “Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» у новiй редакцiї.
Уповноважити Голову Зборiв Агєєнко Валерiя Валентиновича та Секретаря Зборiв
Романенко Миколу Володимировича на пiдписання нової редакцiї Положення “Про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор».
9. З дев'ятого питання порядку денного: " Затвердити Положення “Про Ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» у новiй
редакцiї.Уповноважити Голову Зборiв Агеєнко Валерi Валентиновича та Секретаря
Зборiв Романенко Миколи Володимирович на пiдписання нової редакцiї Положення
“Про
Ревiзiйну
комiсiю
Публiчного
акцiонерного
товариства
«Запорiжтрансформатор».
10. З десятого питання порядку денного: " Вiдкликати Наглядову раду Товариства у
наступному складi:
1. Компанiю “Jersonet Group Inc.”, представлену уповноваженою особою.
2. Компанiю “Trade-Invest Group Ltd.”, представлену уповноваженою особою.
3. Компанiю “Craftex Ltd.”, представлену уповноваженою особою.
4. Компанiю «Energy Standard Group S.A.», представлену уповноваженою особою.
5. Компанiю “Tregory Holdings Limited”, представлену уповноваженою особою.
Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осiб:
1. Компанiя «Karatano Limited» - акцiонер Товариства.
2. Компанiя «Artamare Limited» - акцiонер Товариства.
3. Компанiя «Azidano Limited» - акцiонер Товариства.
4. Компанiя «Energy Standard Group S.A.» - акцiонер Товариства.
5. Компанiя “Tregory Holdings Limited” - акцiонер Товариства. У зв’язку iз обранням
членами Наглядової ради юридичних осiб-акцiонерiв не затверджувати умови
договору на здiйснення повноважень у Наглядовiй радi Товариства."
11. З одинадцятого питання порядку денного: "Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю
Товариства у наступному складi: 1. Компанiю “METROIMPEX LTD.”, представлену
уповноваженою особою.
2. Компанiю “TECHNOLUX LTD.”, представлену уповноваженою особою.
3. Компанiю “TANNER INTERNATIONAL GROUP LIMITED”, представлену
уповноваженою особою.
4. Компанiю “KEDART FINANCE LIMITED”, представлену уповноваженою особою.
5. Линду Свiтлану Iванiвну.
Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства наступних осiб:
1. Компанiя “Energy Standard Industries Limited” - акцiонер Товариства.
2. Компанiя “ZADANO LIMITED” - акцiонер Товариства.
3. Линда Свiтлана Iванiвна.
Затвердити згiдно з проектом умови договору, який буде укладатися мiж Публiчним
акцiонерним товариством «Запорiжтрансформатор» та членом Ревiзiйної комiсiї
Товариства фiзичною особою, та встановити розмiр винагороди, визначений в
проектi договору. Призначити Генерального директора Товариства Клейнера Iгора
Сауловича уповноваженою особою на пiдписання договору з боку Товариства."
12. З дванадцятого питання порядку денного: "Питання порядку денного “Про
вчинення Товариством значного правочину” зняти з розгляду Загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ “ЗТР” 08.04.2011 року."

Вид загальних
зборів*
Дата проведення

чергові

позачергові
X
17.10.2011
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Кворум зборів**

Опис

98.7121
Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ЗТР", що вiдбулися 17.10.2011 скликанi
за iнiцiативою Наглядової ради Товариства (протокол № 29/08-11 вiд 29.08.2011).
Згiдно зазначеного рiшення, затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк
питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi
Товариства у 2010 роцi, про розподiл частини прибутку, нерозподiленого станом на 31
грудня 2009 року, та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
3. Прийняття рiшення про затвердження нової (одинадцятої) редакцiї Статуту
Товариства.
4. Прийняття рiшення про затвердження Положення про Загальнi Збори Товариства у
новiй редакцiї.
5. Прийняття рiшення про затвердження Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства
у новiй редакцiї.
6. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи,
уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi
Товариства.
7. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства - юридичними особами та
визначення особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної
комiсiї - юридичними особами вiд iменi Товариства.
У визначений законодавством строк пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiни чи
доповнення порядку денного Зборiв не надходило.
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Обрати склад лiчильної комiсiї у
кiлькостi 13 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1. Бойко С.В., 2.
Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Щербаха
Р.С., 7. Федорусова Л.I., 8. Вагiна Т.Г., 9. Авраменко Г.М., 10. Мовчан С.Г., 11.
Захарченко О.I. , 12. Доброва С.I. , 13. Орєхова Н.О."
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Розподiлити прибуток, одержаний за
пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ «ЗТР» у 2010 роцi, у розмiрi 353 472 237,94
грн. (триста п’ятдесят три мiльйони чотириста сiмдесят двi тисячi двiстi тридцять сiм
гривень 94 коп.) та частину прибутку, нерозподiленого станом на 31 грудня 2009 року,
у розмiрi 167 762,06 грн. (сто шiстдесят сiм тисяч сiмсот шiстдесят двi гривнi 06 коп.)
серед акцiонерiв ПАТ «ЗТР». Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi
353 640 000,00 гривень (триста п’ятдесят три мiльйони шiстсот сорок тисяч гривень),
розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,16 грн.
(шiстнадцять копiйок). Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядок та строк їх виплати визначаються вiдповiдно до умов п. 4.9.
Статуту Товариства."
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердити нову (одинадцяту)
редакцiю Статуту Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор".
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:"Затвердити Положення про
Загальнi
збори
акцiонерiв
Публiчного
акцiонерного
товариства
«Запорiжтрансформатор» у новiй редакцiї."
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердити Положення про Ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» у новiй
редакцiї. "
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердити умови цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради вiд iменi
Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера I.С."
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:"Затвердити умови цивiльноправових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства юридичними особами. Особою, уповноваженою на пiдписання договорiв з членами
Ревiзiйної комiсiї - юридичними особами вiд iменi Товариства, визначити
Генерального директора Товариства Клейнера I.С."
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Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

23.02.2012

Кворум зборів**

98.7083

Опис

Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вдiбулися 23.02.2012, скликанi за
iнiцiативою Наглядової ради Товариства (протокол № 12/12-11 вiд 12 грудня 2011
року). Згiдно зазначеного рiшення, затверджено наступний порядок денний зборiв
(перелiк питань, що виносяться на голосування):
1.Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2.Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2011 рiк, прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3.Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у
2011 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради
Товариства.
4.Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.
5.Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi)
Товариства за 2011 рiк та звiту про виконання планiв Товариства на 2011 рiк.
6.Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв
Товариства на 2012 рiк.
7.Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi
Товариства у 2011 роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
У визначений законодавством строк пропозицiй вiд акцiонерiв щодо змiни чи
доповнення порядку денного Зборiв не надходило.
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Обрати склад лiчильної комiсiї у
кiлькостi 13 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних осiб: 1. Бойко С. В., 2.
Новоторов О. .Л., 3. Лагодюк Є. С., 4. Слободанюк О. М., 5. Овденко Г. В., 6. Щербаха
Р. С., 7. Федорусова Л. I., 8. Вагiна Т. Г., 9. Авраменко Г. М.,10. Доброва С. I., 11.
Бiланюк Л. М., 12. Баришевская О. В., 13. Тихоновська А. О."
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:
"Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2011 рiк. Роботу
Генерального директора Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам
Товариства, а також iнтересам Товариства в цiлому."
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: " Прийняти до вiдома звiт
Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2011 роцi.
Роботу Наглядової ради у 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає
загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а
також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому."
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Прийняти до вiдома звiт та
затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Роботу Ревiзiйної
комiсiї Товариства у 2011 роцi визнати задовiльною."
З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Затвердити рiчний звiт (рiчну
фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2011 рiк та звiт про виконання планiв Товариства
на 2011 рiк."
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:"Затвердити основнi напрямки
дiяльностi i плани Товариства на 2012 рiк."
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:"Розподiлити частину прибутку,
одержаного за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ «ЗТР» у 2011 роцi, у розмiрi
906 202 500,00 грн. (дев’ятсот шiсть мiльйонiв двiстi двi тисячi п’ятсот гривень 00
копiйок).Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 906 202 500,00 гривень
(дев’ятсот шiсть мiльйонiв двiстi двi тисячi п’ятсот гривень 00 копiйок), розмiр
дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,41 грн. (сорок
одна копiйка).Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядок та строк їх виплати визначаються вiдповiдно до умов пункту. 4.9. Статуту
Товариства.Витрати та податки (збори), пов’язанi з виплатою дивiдендiв акцiонерам
Товариства, утримуються Товариством iз суми дивiдендiв, належних до сплати
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акцiонеру. Розмiр витрат, пов’язаних з виплатою дивiдендiв, визначається на рiвнi
фактичних витрат, понесених Товариством у зв’язку з виплатою дивiдендiв
акцiонерам Товариства."

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума
нарахованих
дивідендів, грн.

906202500.000

0.000

353640000.000

0.000

Нарахування
дивідендів на
одну акцію, грн.

0.410

0.000

0.160

0.000

Сума
виплачених
дивідендів, грн.

100504532.540

0.000

352613065.200

0.000

Дата складання
переліку осіб,
які мають право
на отримання
дивідендів

01.03.2012

20.10.2011

Дата виплати
дивідендів

01.03.2012

27.10.2011

Опис

17.10.2011 черовими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗТР" прийнято рiшення про
розподiл прибуту, одержаний за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ «ЗТР» у 2010
роцi та частини прибутку, нерозподiленого станом на 31 грудня 2009 року.
Розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,16 грн.
(шiстнадцять копiйок). За рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 29/08-11
вiд 29.08.2011) датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
визначено 20.10.2011, затверджено наступний порядок та строк виплати дивiдендiв.
Строк виплати дивідендів: з 27 жовтня 2011 року по 17 квiтня 2012 року (включно).
Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства проводиться в наступному порядку:
- акцiонерам - працiвникам Товариства у порядку, передбаченому для виплати заробiтної
плати;
- акцiонерам - фiзичним особам на пiдставi їх письмових заяв, направлених на адресу
Товариства до 27 жовтня 2010 року поштовими переказами або на зазначенi ними
рахунки;
- акцiонерам - фiзичним особам шляхом видачi готiвки через касу Товариства у випадку
їх особистого звернення за виплатою дивiдендiв;
- акцiонерам - юридичним особам та номiнальним утримувачам на поточнi рахунки у
банках, реквiзити яких вказанi в зведеному облiковому реєстрi власникiв цiнних паперiв;
- акцiонерам - юридичним особам та номiнальним утримувачам на пiдставi їх письмових
заяв, направлених на адресу Товариства до 27 жовтня 2011 року на iншi поточнi рахунки
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у банках, зазначенi у заявi; - у випадку вiдсутностi письмових звернень акцiонерiв до 27
жовтня 2011 року за рiшенням виконавчого органу Товариства у будь-якiй спосiб,
встановлений рiшенням Наглядової ради Товариства. Форма виплати дивiдендiв грошовi
кошти. Товариство повiдомляє кожного акцiонера про дату, розмiр, порядок та строк
виплати дивiдендiв у встановленому порядку.
23.02.2012 черовими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗТР" прийнято рiшення про
розподiл прибуту, одержаний за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ «ЗТР» у 2011
роцi.Розмiр дивiдендiв, що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,41
грн. (сорок одна копiйка). За рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 18/01-12
вiд 18.01.2012) датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв
визначено 01.03.2012, затверджено наступний порядок та строк виплати дивiдендiв.
Строк виплати дивідендів:
з 1 березня 2012 року по 23 серпня 2012 року
(включно).Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства проводиться в наступному
порядку:
А) акцiонерам - працiвникам Товариства - у порядку, передбаченому для виплати
заробiтної плати;
Б) акцiонерам - фiзичним особам:
- на рахунки, вiдкритi в установах банкiв - на пiдставi даних перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв або на пiдставi письмових заяв акцiонерiв, направлених на
адресу Товариства в строк до 1 березня 2012 року;
- шляхом видачi готiвки через касу в робочi днi тижня за мiсцезнаходженням Товариства
у порядку, визначеному виконавчим органом Товариства, за умови особистого звернення
акцiонера (його представника);
- поштовими переказами на пiдставi даних перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв.
В) акцiонерам - юридичним особам та номiнальним утримувачам:
- на рахунки, вiдкритi в установах банкiв, на пiдставi даних перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв або на пiдставi письмових заяв акцiонерiв, направлених на
адресу Товариства до 1 березня 2012 року;
Г) у випадку вiдсутностi письмових звернень акцiонерiв до 1 березня 2012 року за
рiшенням виконавчого органу Товариства у будь-якiй з вищезазначених способiв.
Форма виплати дивiдендiв грошовi кошти.

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

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

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032м. Київвул. Жилянська 75, 9-10 поверхи

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

0152

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

8(044) 490 - 67 - 77

Факс

8(044) 490 - 67 - 37
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Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

ТОВ Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" має
Свiдоцтво № 0152 про внесення до Реєстру суб'єктiв
аудиторської дiяльностi, видане Аудиторською палатою
України 26.01.2001р., продовжене 15.12.2005р. на термiн
15.12.2010р., продовжене 04.11.2010р. на термiн до 04.11.2015р.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

69006, м. Запорiжжявул. Добролюбова, буд.9, кв.19

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

3936

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.04.2014

Міжміський код та телефон

(061) 220-04-64

Факс

(061) 220-04-64

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
має сертифiкат аудитора серiя № 3936 вiд 19.01.2007 р., термiн
дiї зазначеного сертифiкату продовжено до 03 листопада 2016
року. У 2011 роцi аудиторську перевiрку рiчної фiнансової
звiтностi ПАТ "ЗТР" за 2011 рiк здiйснено ТОВ
"АЛЬЯНСАУДИТ".

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

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107, м. КиївТропiнан, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №498004

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

(044)585-42-40
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Факс

(044)585-42-40

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

В 2011 роцi загальними Зборами акцiонерiв було прийнято
рiшення про переведення акцiй Товариства, випущених в
документарнiй формi, в бездокументарну форму iснування. Для
обслуговування випуску акцiй бездокументарної форми
загальними Зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 08 квiтня 2011
року був обраний Депозитарiй ПрАТ "ВДЦП", з яким укладено
договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. В звiтному
роцi рiшення щодо змiни Депозитарiя не приймалось.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український
енергетичний реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010м. Київвул. Суворова, 4/6

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ №399289

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державно комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2010

Міжміський код та телефон

(044)5854240

Факс

(044)5854240

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Зберiгач здiйснює обслуговування рахункiв власникiв iменних
цiнних паперiв Товариства з 2010 року на пiдставi Договору про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних
паперiв, умови якого затвердженi рiшенням чергових Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 26 листопада 2010
року.

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

Приватне акцiонерне товариство “Cтрахова компанiя ”АХА
СТРАХУВАННЯ”

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070м. Київвул. Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ № 483290

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України
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Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 499-24-99

Факс

(044) 499-24-99

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування
вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Опис

Протягом 2011 року ПАТ "ЗТР" отримувало вiд ПрАТ
"Страхова компанiя "АХА Страхування" послуги iз страхування
вантажiв.

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

Приватне акцiонерне товариство "СК" КАШТАН"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32071894

Місцезнаходження

01021м.КиївКловський узвiз, буд.12, офiс 37

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №546948

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 246-28-46

Факс

(044) 246-28-46

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна
(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Опис

Протягом 2011 рокуПАТ «ЗТР» отримувало вiд ПрАТ “СК
“Каштан” послуги iз страхування майна пiдприємства.

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

Приватне акцiонерне товариство "СК" ПРОВIДНА"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049м.Київпр-т Повiтрофлотський, буд.25

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №520914

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України
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Дата видачі ліцензії або іншого
документа

16.02.2010

Міжміський код та телефон

(044) 246-28-46

Факс

(044) 246-28-46

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна
(крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Опис

Протягом 2011 року ПАТ "ЗТР" отримувало вiд ПрАТ "СК
"Провiдна" послуги iз страхування майна пiдприємства.

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізічної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергетичний
Стандарт (Україна)"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
36018342
01901 м. Київ вул. Госпiтальна, б. 12-Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

д/в

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/в

Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044) 4961460

Факс

(044) 4961460

Вид діяльності
Опис

Юридичнi послуги
Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi не
навдиться, тому що цей вид дiяльностi не пiдлягає
лiцензуванню.
У 2011 роцi ПАТ "ЗТР" отримувало вiд Товариства з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
"Енергетичний
Стандарт
(Україна)" послуги по правовому забезпеченню дiяльностi
Товариства згiдно Договору № DG000530 вiд 01.09.2009р.
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1234/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000107809

Акції
прості

Бездокументарна
Іменні

0.010

2210250000

22102500.000

100.000000000000

28.12.2010

Опис

Протягом 2011 року цiнних паперiв, емiтентом яких є ПАТ «ЗТР», якi б перебували у лiстингу, немає. На органiзацiйно-оформлених ринках
акцiї Товариства не обертаються. Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринки не здiйснюється. Данi про
продаж цiнних паперiв ПАТ «ЗТР» на вторинних неорганiзованих ринках у Товариства вiдсутнi. ПАТ "ЗТР" планує пройти процедуру
включення цiнних паперiв до бiржового списку однiєї з бiрж України.Протягом 20101 року Товариство не проводило додаткової емiсiї
акцiй. На позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 26.11.2010р., прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй
ВАТ «ЗТР», випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму. У зв'язку iз цим ранiше видане свiдоцтво про реєстрацiю
випуску акцiй (реєстрацiйний № 257/1/05) документарної форми iснування було замiнено ДКЦПФР на нове свiдоцтво за реєстрацiйним №
1234/1/10.
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі
злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ)

З 1947 року почалася iсторiя одного з кращих у свiтi
пiдприємств з виробництва трансформаторного i реакторного
устаткування - Запорiзького трансформаторного заводу. ВАТ
"ЗТР" було засновано у результатi приватизацiї Запорiзького
трансформаторного заводу згiдно Закону України "Про
приватизацiю державного майна" вiд 04.03.1992р. №2163-XII.
Приватизацiя
Запорiзького
трансформаторного
заводу
здiйснювалась шляхом корпоратизацiї, тобто перетворення
державного пiдприємства у вiдкрите акцiонерне товариство.
Перетворення Запорiзького трансформаторного заводу у
вiдкрите акцiонерне товариство здiйснювалось на виконання
Указу Президента України вiд 15.06.1993р. №210/93 "Про
корпоратизацiю пiдприємств".На виконання вищезазначеного
Указу Президента України, а також Указу Президента України
"Про додатковi заходи щодо делегування Днiпропетровський,
Донецькiй, Запорiзькiй, Луганськiй обласним державним
адмiнiстрацiям повноважень щодо управлiння майном, що
перебуває у загальнодержавнiй власностi" вiд 21.02.1994р.
№61/94 i у вiдповiдностi до Положення про порядок корпорацiї
пiдприємств, Запорiзька обласна Рада народних депутатiв
видала Розпорядження вiд 28.09.1994р. №100-р "Про
перетворення Запорiзького трансформаторного заводу у
вiдкрите акцiонерне товариство". Вiдповiдно до вимог Закону
України "Про акцiонернi товариства" згiдно з рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 26 вiд 8
квiтня 2011 року) найменування Вiдкритого акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" змiнено з Вiдкритого
акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор" на Публiчне
акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор". Згiдно Статуту
ПАТ "ЗТР" засновником товариства є держава в особi
Запорiзької обласної ради народних депутатiв. Протягом 2011
року будь-якi важливi подiї у дiяльностi та розвитку ПАТ "ЗТР",
в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл,
не вiдбувались.

Про організаційну структуру емітента,
дочірні
підприємства,
філії,
представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням
найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній
структурі
у
відповідності з попереднім звітним
періодом

На початок 2011 року ПАТ "ЗТР" мало наступну органiзацiйну
структуру:
1. Керiвником Товариства був Генеральний директор.
2. Генеральному директору пiдпорядковувалися наступнi
керiвники за функцiями управлiння:
- технiчний директор; - директор з виробництва;
- головний iнженер; - директор з якостi;
- директор з адмiнiстративних та соцiальних питань;
- директор з iнформацiйних технологiй; - фiнансовий директор;
- директор з безпеки;
- директор iз закупок та логiстики;
- директор з продажу;
- директор з персоналу, а також наступнi пiдроздiли:
- юридичний вiддiл;
- iнформацiйний вiддiл.
3.1. За функцiєю управлiння технiчного директора були
наступнi посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник технiчного директора;
- генеральний конструктор;
- вiддiл генерального конструктора;
- вiддiл технiчної документацiї;
- головний технолог;
- вiддiл
iнновацiйних
технологiй
трансформаторного
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виробництва;
- вiддiл головного зварювальника;
- головний конструктор з керованих реакторiв:
- бюро схемотехнiки електронних пристроїв:
- конструкторське бюро керованих реакторiв:
- вiддiл автоматизованого проектування конструкторської та
технологiчної документацiї.
3.3. За функцiєю управлiння директора з виробництва є
наступнi посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора з пiдготовки виробництва;
- технологiчний вiддiл пiдготовки виробництва;
- конструкторський вiддiл технологiчного оснащення;
- iнструментальний цех;
- цех нестандартного технологiчного обладнання;
- заступник директора з виробництва;
- начальник виробничо-диспетчерського управлiння;
- виробничо-диспетчерське управлiння;
- центрально-диспетчерський вiддiл;
- об'єднане транспортне пiдприємство;
- вiддiл логiстики та доставки готової продукцiї;
- цех високовольтних iспитiв;
- трансформаторний цех №1;
- трансформаторний цех №2;
- ливарний цех;
- цех магнiтопроводiв;
- деревообробний цех;
- зварювальний цех;
- апаратний цех.
3.4. За функцiєю управлiння головного iнженера є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- Заступник головного iнженера;
- головний механiк;
- виробничий вiддiл головного механiка;
- цех капiтального ремонту обладнання;
- цех оперативного ремонту обладнання;
- головний енергетик;
- виробничий вiддiл головного енергетика;
- цех енергозабезпечення;
- теплосиловий цех;
- електроремонтний цех;
- сантехнiчний цех;
- вiддiл технiчного нагляду i дiагностики;
- вiддiл охорони навколишнього середовища;
- господарський цех;
- вiддiл охорони працi;
- головний архiтектор;
- виробничий вiддiл головного архiтектора;
- ремонтно-будiвельний цех;
- штаб цивiльної оборони;
- автотранспортний цех.
3.5. За функцiєю управлiння директора з якостi є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора з якостi;
- вiддiл якостi;
- вiддiл контролю продукцiї;
- вiддiл метрологiї;
- вiддiл iспитiв трансформаторiв;
- вiддiл гарантiйних зобов'язань.
3.6. За функцiєю управлiння директора з адмiнiстративних та
соцiальних питань є наступнi структурнi пiдроздiли:
- адмiнiстративний вiддiл;
- комплекс спортивних споруд;
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- палац культури;
- санаторно-профiлактичний комплекс "Чайка";
- виробництво харчування "Енергiя";
- типографiя;
- санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ЗТР".
3.7. За функцiєю управлiння директора з iнформацiйних
технологiй є наступнi структурнi пiдроздiли:
- вiддiл iнформацiйних технологiй;
- вiддiл корпоративних iнформацiйних систем;
- вiддiл телекомунiкацiй.
3.8. За функцiєю управлiння фiнансового директора є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- вiддiл аналiзу господарської дiяльностi;
- вiддiл управлiнського облiку;
- фiнансовий вiддiл;
- Головний бухгалтер;
- центральна бухгалтерiя.
3.9. За функцiєю управлiння директора з безпеки є наступнi
структурнi пiдроздiли:
- вiддiл економiчної безпеки;
- вiдомча воєнiзована охорона.
3.10. За функцiєю управлiння директора iз закупок та логiстики
є наступнi посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора iз закупок та логістики;
- начальник вiддiлу стратегiчних закупок;
- cкладське господарство;
- вiддiл стратегiчних закупок;
- вiддiл логiстики i супровiду закупiвель;
- вiддiл з обробки i реалiзацiї вiдходiв;
- вiддiл закупок матерiалiв i комплектуючих виробiв.
3.11. За функцiєю управлiння директора з продажу є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора з продажу;
- керiвник вiддiлiв продаж в країнах СНД;
- вiддiл продажiв до країн СНД;
- сервiсний центр;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Росiйськiй Федерацiї;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Республiцi Казахстан та
Середнiй Азiї;
- заступник директора з продажу;
- керiвник вiддiлу продаж в країни дального зарубiжжя;
- вiддiл продаж в країни дальнього зарубiжжя;
- вiддiл планування та аналiзу;
3.12. За функцiєю управлiння директора з персоналу є наступнi
структурнi пiдроздiли:
- вiддiл кадрiв;
- вiддiл з розвитку та пiдготовки кадрiв;
- вiддiл органiзацiї працi i заробiтної плати.
Протягом 2011 року в органiзацiйнiй структурi управлiння ПАТ
"ЗТР" вiдбулися наступнi змiни:
04.10.2011р. Наглядовою радою ПАТ "ЗТР" (Протокол №04/1011) були затвердженi наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi
управлiння ПАТ "ЗТР":
- виведено iз пiдпорядкування заступника директора з якостi та
пiдпорядковано безпосередньо Директору з якостi наступнi
структурнi пiдроздiли: вiддiл метрологiї; вiддiл контролю
продукцiї; вiддiл якостi.
Покладено на заступника директора з якостi керiвництво:
вiддiлом випробувань трансформаторiв; вiддiлом гарантiйних
зобов'язань.
16.10.2011р. Наглядовою радою ПАТ "ЗТР" (Протокол №16/1111) були затвердженi наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi
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управлiння ПАТ "ЗТР":
- лiквiдовано посаду заступника директора з закупок та
логiстики - начальника вiддiлу стратегiчних закупок;
- введено в органiзацiйну структуру управлiння вiддiлу
стратегiчних
закупок
посаду
начальника
вiддiлу.
Пiдпорядковано безпосередньо Директору з закупок та
логiстики: вiддiл стратегiчних закупок; вiддiл логiстики та
супроводу закупок; складське господарство. Введено в
органiзацiйну структуру управлiння Товариства по функцiї
Директора з продаж посаду заступника директора з продаж по
плануванню та проектному управлiнню. Виведено iз
пiдпорядкування Директору з продаж та пiдпорядкувано
безпосередньо заступнику директора з продаж по плануванню
та проектному управлiнню вiддiл планування та аналiзу.
01.12.2011р. Наглядовою радою ПАТ "ЗТР" (Протокол № 01/1211) були затвердженi наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi
управлiння ПАТ "ЗТР":
- реорганiзовано: цех капiтального ремонту устаткування i цех
оперативного ремонту устаткування шляхом їх об'єднання в
ремонтно-механiчний цех (РМЦ) з пiдпорядкуванням його
головному механiку; сантехнiчний цех шляхом його
приєднання до цеху енергозабезпечення з перейменуванням
сантехнiчного цеху у ремонтну дiлянку; ремонтно-будiвельний
цех шляхом його приєднання до виробничого вiддiлу головного
архiтектора з перейменуванням ремонтно-будiвельного цеху в
ремонтно-будiвельну дiлянку. Лiквiдовано як самостiйнi
структурнi пiдроздiли: цех капiтального ремонту устаткування;
цех оперативного ремонту устаткування; сантехнiчний цех;
ремонтно-будiвельний цех.
Таким чином, на кiнець 2011 року ПАТ "ЗТР" мало наступну
органiзацiйну структуру управлiння:
1. Керiвником Товариства був Генеральний директор.
2. Генеральному директору пiдпорядковувалися наступнi
керiвники за функцiями управлiння:
- технiчний директор;
- директор з виробництва;
- головний iнженер;
- директор з якостi;
- директор з адмiнiстративних та соцiальних питань;
- директор з iнформацiйних технологiй;
- фiнансовий директор;
- директор з безпеки;
- директор iз закупок та логiстики;
- директор з продажу;
- директор з персоналу, а також наступнi пiдроздiли:
- юридичний вiддiл;
- iнформацiйний вiддiл.
3.1. За функцiєю управлiння технiчного директора були
наступнi посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник технiчного директора;
- генеральний конструктор;
- вiддiл генерального конструктора;
- вiддiл технiчної документацiї;
- головний технолог;
- вiддiл
iнновацiйних
технологiй
трансформаторного
виробництва;
- вiддiл головного зварювальника;
- головний конструктор з керованих реакторiв;
- бюро схемотехнiки електронних пристроїв;
- конструкторське бюро керованих реакторiв;
- вiддiл автоматизованого проектування конструкторської та
технологiчної документацiї.
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3.3. За функцiєю управлiння директора з виробництва є
наступнi посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора з пiдготовки виробництва;
- технологiчний вiддiл пiдготовки виробництва;
- конструкторський вiддiл технологiчного оснащення;
- iнструментальний цех;
- цех нестандартного технологiчного обладнання;
- заступник директора з виробництва - начальник виробничодиспетчерського управлiння;
- виробничо-диспетчерське управлiння;
- центрально-диспетчерський вiддiл;
- об'єднане транспортне пiдприємство;
- вiддiл логiстики та доставки готової продукцiї;
- цех високовольтних iспитiв;
- трансформаторний цех №1;
- трансформаторний цех №2;
- ливарний цех;
- цех магнiтопроводiв;
- деревообробний цех;
- зварювальний цех;
- апаратний цех.
3.4. За функцiєю управлiння головного iнженера є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник головного iнженера;
- головний механiк;
- виробничий вiддiл головного механiка;
- ремонтно-механiчний цех;
- головний енергетик;
- виробничий вiддiл головного енергетика;
- цех енергозабезпечення;
- теплосиловий цех;
- електроремонтний цех;
- вiддiл технiчного нагляду i дiагностики;
- вiддiл охорони навколишнього середовища;
- господарський цех;
- вiддiл охорони працi;
- головний архiтектор;
- виробничий вiддiл головного архiтектора;
- штаб цивiльної оборони;
- автотранспортний цех.
3.5. За функцiєю управлiння директора з якостi є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора з якостi;
- вiддiл якостi;
- вiддiл контролю продукцiї;
- вiддiл метрологiї;
- вiддiл iспитiв трансформаторiв;
- вiддiл гарантiйних зобов'язань.
3.6. За функцiєю управлiння директора з адмiнiстративних та
соцiальних питань є наступнi структурнi пiдроздiли:
- адмiнiстративний вiддiл;
- комплекс спортивних споруд;
- палац культури;
- санаторно-профiлактичний комплекс "Чайка";
- виробництво харчування "Енергiя";
- типографiя;
- санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ЗТР".
3.7. За функцiєю управлiння директора з iнформацiйних
технологiй є наступнi структурнi пiдроздiли:
- вiддiл iнформацiйних технологiй;
- вiддiл корпоративних iнформацiйних систем;
- вiддiл телекомунiкацiй.
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3.8. За функцiєю управлiння фiнансового директора є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- вiддiл аналiзу господарської дiяльностi;
- вiддiл управлiнського облiку;
- фiнансовий вiддiл;
- Головний бухгалтер;
- центральна бухгалтерiя.
3.9. За функцiєю управлiння директора з безпеки є наступнi
структурнi пiдроздiли:
- вiддiл економiчної безпеки;
- вiдомча воєнiзована охорона.
3.10. За функцiєю управлiння директора iз закупок та логiстики
є наступнi посади та структурнi пiдроздiли:
- складське господарство;
- вiддiл стратегiчних закупок;
- вiддiл логiстики i супровiду закупiвель;
- вiддiл з обробки i реалiзацiї вiдходiв;
- вiддiл закупок матерiалiв i комплектуючих виробiв.
3.11. За функцiєю управлiння директора з продажу є наступнi
посади та структурнi пiдроздiли:
- заступник директора з продажу
- керiвник вiддiлiв продаж в країнах СНД
- вiддiл продажiв до країн СНД;
- сервiсний центр;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Росiйськiй Федерацiї;
- представництво ПАТ "ЗТР" у Республiцi Казахстан та
Середнiй Азiї;
- заступник директора з продажу - керiвник вiддiлу продаж в
країни дального зарубiжжя;
- вiддiл продаж в країни дальнього зарубiжжя;
- вiддiл планування та аналiзу;
- заступник директора з продаж з планування та проектного
управлiння
3.12. За функцiєю управлiння директора з персоналу є наступнi
структурнi пiдроздiли:
- вiддiл кадрiв;
- вiддiл з розвитку та пiдготовки кадрiв;
- вiддiл органiзацiї працi i заробiтної плати.
ПАТ "ЗТР" має наступнi представництва:
1. Представництво ПАТ "ЗТР" у Росiйськiй Федерацiї
(мiсцезнаходження: Росiйська Федерацiя, 119180, м. Москва,
вул. Велика Якиманка, буд. 17/2, споруда 1).
Представництво створене з метою:
- сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з
повнiшого задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що
виробляється Товариством; - надання широкого спектру послуг
Товариством;
- сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин мiж
Україною i Росiйською Федерацiєю, а також пiдприємствами,
установами, органiзацiями всiх форм власностi, що є як
резидентами, так i нерезидентами.
Предметом дiяльностi Представництва є:
- просування на ринок Росiйської Федерацiї продукцiї, що
виробляється Товариством, шляхом укладання угод та
договорiв вiд iменi та за дорученням Товариства;
- сприяння здiйсненню iнших видiв дiяльностi Товариства
вiдповiдно до статуту Товариства та законодавства України i
Росiйської Федерацiї.
2. Представництво ПАТ "ЗТР" у Республiцi Казахстан та
Середнiй Азiї (мiсцезнаходження: Республiка Казахстан,
050004, м. Алмати, Жетисуський район, проспект Абилай Хана,
буд. 58-"а").
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Представництво створене з метою:
- сприяння здiйсненню Товариством статутних задач з
повнiшого задоволення попиту покупцiв на продукцiю, що
виробляється Товариством;
- сприяння Товариству в наданнi широкого спектру послуг
Товариства; - сприяння розвитку економiки i дружнiх вiдносин
мiж Україною i Республiкою Казахстан, а також
пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм
власностi, що є як резидентами, так i нерезидентами.
Предметом
дiяльностi
Представництва
є
здiйснення
представницких функцiй Товариства шляхом сприяння в
укладаннi Товариством угод та договорiв на постачання
продукцiї, що виробляється, та надання послуг. Iнших дочiрнiх
пiдприємств,
фiлiй,
представництв
та
вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв Товариство не має.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб
з боку третіх осіб, що мали місце протягом 2011 року до Товариства не надходили.
протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Опис обраної облікової політики (метод
нарахування амортизації, метод оцінки
вартості запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових інвестицій
тощо)

1. Нарахування амортизацiї по Основних засобах здiйснюється
прямолiнiйним методом. Амортизовувана вартiсть основного
засобу - це первiсна (переоцiнена) вартiсть об'єкту за
вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. При нарахуваннi
амортизацiї Основних засобiв первинна вартiсть зменшується
на суму лiквiдацiйної вартостi. Для основних засобiв, введених
в експлуатацiю з 2008 року, як енергетичне обладнання,
механiчне обладнання, iнше обладнання, спецiальний
транспорт, рельсовий рухомий склад або як транспортнi засоби
- лiквiдацiйна вартiсть визначається множенням ваги об'єкту на
умовну вартiсть металу (1127 грн.). Для всiх iнших основних
засобiв, лiквiдацiйна вартiсть прирiвнюється до нуля.
2. Нарахування зносу по малоцiнним швидкозношувальним
предметам (МШП) здiйснюється у розмiрi 100 вiдсоткiв
балансової вартостi таких предметiв.
3. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв
нараховується у першому мiсяцi використовування об'єкту у
розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, що амортизується.
4.
Амортизацiя
нематерiальних
активiв
здiйснюється
прямолiнiйним методом.
5. Оцiнка виробничих запасiв при випуску у виробництво або
iншому вибуттi здiйснюється за методом ФIФО.
6.
Готова
продукцiя
та
незавершене
виробництво
вiдображається у бухгалтерському облiку i балансi за
фактичною виробничою собiвартiстю.
7. Фiнансовi iнвестицiї вiдображаються в облiку i звiтностi
вiдповiдно до П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти" за
собiвартостю
придбання.
Щодо
фiнансових
витрат
застосовується метод капiталiзацiї, тобто включення у первинну
вартiсть квалiфiкацiйного активу. Капiталiзацiя фiнансових
видаткiв здiйнюється вiдносно суми тих фiнансових видаткiв,
яких можливо було б уникнути, як би не здiйснювати витрати
на створення квалiфiкацiйного активу.
8.Спецiальною комiсiєю по пiдприємству для об'єктiв основних,
залишкова вартiсть яких досягла нуля i якi продовжують
використовувати у господарськiй дiяльностi, встановлюється
лiквiдацiйна вартiсть. Щороку сума перевищення дооцiнки над
попередньою уцiнкою цiни основних засобiв i нематерiальних
активiв включається до складу нерозподiленого прибутку
пропорцiйно нарахуванню амортизацiї.
9. Первинна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму
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витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкту (модернiзацiя,
реконструкцiя, модифiкацiя, добудова та iншi витрати з
капiтальних ремонтах).
10. Готову продукцiю, товари, виробничi запаси, що
вiдвантаженi, але перехiд покупцевi права власностi на якi ще
не наступив, враховуються на окремих рахунках класу "Запаси".
11. Величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом
застосування абсолютної сумнiвної заборгованостi на пiдставi
аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
12. По об'єктах основних засобiв, отриманих безкоштовно,
придбаних за рахунок засобiв цiльового фонду, у момент
оприбутковування вiдбивається збiльшення додаткового
капiталу.
13. Основнi засоби вiдобрахаються в балансi Товариства за
справедливою вартiстю. Для цiєї мети залучаються незалежнi
оцiнювачi i в основному використовують метод амортизованої
вартостi замiщення (при оцiнцi на 31.12.2010).
Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо
фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства
"Запорiжтрансформатор".
Акцiонерам та керiвництву ПАТ "Запорiжтрансформатор".
Основнi вiдомостi про емiтента:
1.
Повна
назва
Публiчне
акцiонерне
товариство
«Запорiжтрансформатор»
2. Код ЄДРПОУ 00213428
3. Мiсцезнаходження Україна, 69600, м. Запорiжжя, вул..
Днiпропетровське шосе, 3
4. Дата первинної державної реєстрацiї 30.09.1994р.
Опис аудиторської перевiрки:
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг
(надалi - МСА), Рiшення ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р. ми
провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» (надалi Товариство), що додається, яка включає:
Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 р.;
Звiт про фiнансовi результати (форма № 2) за 2011 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2011 рiк,
Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2011 рiк та Примiтки
до рiчної фiнансової звiтностi (форма № 5) за 2011 рiк.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi
Товариства
є
нацiональнi
положення
(стандарти)
бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО).
На Загальних зборах (протокол № 26 вiд 08.04.2011 р.)
прийнято рiшення визначити Товариство за типом як публiчне
акцiонерне товариство. На пiдставi прийнятого рiшення були
внесенi вiдповiднi змiни до Статуту Товариства, якi
зареєстрованi виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради
13.04.2011 р.
Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах
єдиної журнально-ордерної форми облiку з максимальною
централiзацiєю
облiково-обчислювальних
робiт
з
використанням
комп’ютерних програм. Органiзацiя i
методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi вiдповiдає
вимогам Закону України “Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ,
затвердженим П(С)БО та iншим нормативним документам з
питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi. Для
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ведення бухгалтерського облiку Товариством застосовується
план рахункiв, затверджений наказом Мiнфiну України вiд
30.11.1999 р. № 291. Обрана Товариством облiкова полiтика,
яка обумовлена в наказi “Про органiзацiю бухгалтерського
облiку та облiкову полiтику підприємства” вiд 01.01.2004 р. №
4а (з урахуванням змiн, внесених наказами № 243 вiд 21.02.2011
р. та № 432 вiд 05.04.2011 р.), була протягом року незмiною.
Внесення змiн до наказу “Про органiзацiю бухгалтерського
облiку та облiкову полiтику підприємства” було обумовлено
змiнами у податковому законодавствi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням
подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй
валютi України - гривнi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та
достовiрне подання фiнансових звiтiв:
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за
складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до П(С)БО та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора:
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї
фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до МСА. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить
суттєвих
викривлень.
Аудит
передбачає
виконання
аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та
достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит
включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик,
прийнятнiсть
облiкових
оцiнок,
виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання
фiнансової звiтностi. Розмiр суттєвостi з Товариством не
обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до виявлених
пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора. У
зв'язку з тим, що згiдно з умовами договору не було
передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення
податкового облiку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит
податкового облiку. Ми вважаємо, що отримали достатнi та
прийнятнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої
аудиторської думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був
укладений пiсля дати Балансу, ми не приймали участь в
iнвентаризацiї матерiальних активiв Товариства. Вiдповiдно ми
не мали змоги визначити, чи була потреба в будь-яких
коригуваннях основних засобiв та запасiв Товариства. МСА
вимагають вiд нас оцiнити чи є обгрунтованими оцiнки, у тому
числi облiковi оцiнки за справедливою вартiстю. У зв’язку з
тим, що Товариством переоцiнка основних засобiв, можливiсть
якої передбачена П(С)БО 7 “Основнi засоби”, не здiйснювалася.
Вiдповiдно до п. 13 П(С)БО 11 “Зобов'язання”, п. 23 П(С)БО 16
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“Витрати”, п. 7 П(С)БО 26 “Виплати працівникам”, та з метою
реалiзацiї принципу обачностi оплата вiдпусток (як виплати за
невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню) визнається
зобов'язанням через створення забезпечення з визнанням витрат
у звiтному перiодi. Товариством забезпечення на виплату
вiдпусток працiвникам не створювалося. У зв’язку з цим не
мали можливостi оцiнити, чи є обгрунтованими або
викривленими облiковi оцiнки, у тому числi облiковi оцiнки за
справедливою вартiстю, у фiнансовiй звiтностi у контекстi
застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно ми не мали змоги визначити чи була потреба в
коригуваннi вартостi основних засобiв та фiнансового
результату Товариства.
інвестицiї, якi облiковуються
Товариством за методом участi в капiталi iнших пiдприємств,
вiдображенi у рядку 040 Балансу. Вiдповiдно до П(С)БО 12
“Фiнансовi інвестиції” фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються
за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються за
вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної
величини власного капiталу об’єкта iнвестування. Ми не мали
змоги визначити чи була потреба в коригуваннi вартостi
фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств. У той же час вважаємо, що
зазначенi питання не мають всеохоплюючого впливу на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
Умовно-позитивна думка:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у
параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної
думки”, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих
аспектах
фiнансовий
стан
ПАТ
«Запорiжтрансформатор» станом на 31.12.2011 року, та його
фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2011 рiк,
вiдповiдно до П(С)БО.
Додаткова інформація:
Активи Товариства.
Активи Товариства у бухгалтерському облiку, на нашу думку,
класифiковано вiдповiдно до П(С)БО. Змiст i форма балансу
Товариства вiдповiдає П(С)БО 2 “Баланс”. Залишки товарноматерiальних цiнностей, необоротних активiв та зобов’язань на
кiнець звiтного перiоду пiдтвердженi даними iнвентаризацiї.
Облiк нематерiальних активiв вiдповiдає вимогам П(С)БО 8
“Нематерiальнi активи”. У балансi Товариства нематерiальнi
активи вiдображенi по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть
нематерiальних активiв, якi облiковуються Товариством на
рахунку 12 “Нематерiальнi активи”, станом на 31.12.2011 року
становить 11 090 тис. грн., накопичена амортизацiя на кiнець
року становить 6 648 тис. грн. у тому числi:
- авторське право та сумiжнi з ним права:
первiсна вартiсть на кiнець року 7 517 тис. грн.
накопичена амортизацiя 3 113 тис. грн.
залишкова вартiсть 4 404 тис. грн.
- iншi нематерiальнi активи:
первiсна вартiсть 3 573 тис. грн.
накопичена амортизацiя 3 535 тис. грн.
залишкова вартiсть 38 тис. грн.
За рiк надiйшло нематерiальних активiв на загальну суму 2 602
тис. грн. Нарахування амортизацiї на нематерiальнi активи
здiйснюється прямолiнiйним методом, про що визначено в
наказi про облiкову полiтику Товариства.
Протягом 2011 року Товариством спрямовано коштiв на:
- капiтальнi iнвестицiї на суму 38 992 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. вартiсть незавершеного будiвництва
складає 7 123 тис. грн. Облiк основних засобiв Товариством
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ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктiв. За
2011 рiк введено в експлуатацiю основних засобiв на суму 33
117 тис. грн., у тому числi:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої 10 819 тис. грн.
- машини та обладнання 17 486 тис. грн.
- транспортнi засоби 84 тис. грн.
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 3 674 тис. грн. - iншi
основнi засоби 80 тис. грн.
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 974 тис. грн.
Вибуло основних засобiв за рiк на суму1 897 тис. грн. За
даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2011 р.
на балансi облiковуються основнi засобi та iншi необоротнi
матерiальнi активи за первiсною вартiстю у сумi 661 123 тис.
грн., у тому числi:
- вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (первiсна
вартiсть) 412 223 тис. грн.
- вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 10 718 тис.
грн.
- вартiсть переданих в оперативну оренду 7 336 тис. грн.
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на
31.12.2011 р. становить 263 562 тис грн., залишкова вартiсть 397 561 тис. грн.
Накопичена амортизацiя становить 39,9 % первiсної вартостi
основних засобiв. Нарахування амортизацiї основних засобiв
здiйснюється прямолiнiйним методом, визначеним наказом про
облiкову полiтику Товариства. Визначений метод протягом
року був незмiнним. Станом на 31.12.2011 р. Товариство
володiє довгостроковими фiнансовими вкладеннями на загальну
суму 1 322 046 тис. грн. у тому числi:
- фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств 7 350 тис. грн.
- iншi фiнансовi iнвестицiї 1 314 696 тис. грн. Склад
довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за
методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на
31.12.2011 р.:
-ТОВ “Гандбольний клуб ЗТР” 249,7 тис. грн.
- ZTR- ENESTA 6 178,8 тис. грн.
- ПАТ “Завод МГТ” 921,5 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї, якi увiйшли до складу статтi балансу “iншi
фiнансовi інвестиції” оцiнюються та вiдображаються в
бухгалтерському облiку по собiвартостi.
Загальна сума iнших фiнансових iнвестицiй станом на
31.12.2011 р. становить 1 314 696 тис. грн., у тому числi 1 099
324,0 тис.грн. - фiнансовi iнвестицiї у Пайовий закритий
недиверсифiкований венчурний iнвестиц. Фонд “Сьомий” ТОВ
“Компанiя з управлiння активами “Сварог Єссет Менеджмент”
Облiк фiнансових вкладень Товариства в його суттєвих
аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО 12 “Фiнансовi інвестиції”.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011
р. складає 195 тис. грн., що є заборгованiстю працiвникiв
Товариства по отриманим позикам. Облiк довгострокової
дебiторської заборгованостi вiдповiдає вимогам П(С)БО 10
“Дебiторська заборгованість”. У вiдповiдностi до П(С)БО 17
“Податок на прибуток” визначенi вiдстроченi податковi активи i
вiдстроченi податковi зобов'язання. В Балансi станом на
31.12.2011 р. вiдображено вiдстроченi податковi активи в сумi 7
590 тис. грн. Облiк надходження матерiальних цiнностей у
Товариствi здiйснюються у вiдповiдностi з П(С)БО 9 «Запаси»
за цiною придбання. Дооцiнка та уцiнка запасiв у звiтному
перiодi Товариством не здiйснювалися. Списання запасiв з
балансу здiйснювалось з застосуванням методiв оцiнки вибуття
запасiв, передбачених П(С)БО 9 «Запаси». Згiдно наказу про
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облiкову полiтику оцiнка вибуття виробничих запасiв
здiйснюється по методу ФIФО. Товари при їх вибуттi
оцiнюються за цiнами продажу. Станом на 31.12.2011 р. запаси
Товариства оцiненi по первiснiй вартостi та складають:
- виробничi запаси 210 884 тис. грн.
- незавершене виробництво 215 265 тис. грн.
- готова продукцiя 109 605 тис. грн.
- товари 589 тис. грн.
Разом 536 343 тис. грн.
Балансова вартiсть запасiв, переданих у переробку, складає 158
279 тис. грн. Вартiсть матерiалiв, якi знаходяться на
вiдповiдальному зберiганнi складає 17 тис. грн. Дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається в
балансi Товариства за чистою вартiстю реалiзацiї на пiдставi
принципу обачностi з дотриманням вимог П(С)БО 10
“Дебiторська заборгованість”. Для визначення чистої
реалiзацiйної вартостi
дебiторської заборгованостi за
вiдвантаженi товари, роботи, послуги Товариством величина
резерву сумнiвних боргiв була розрахована у попереднiх
перiодах, а за 2011 рiк - резерв сумнiвних боргiв не
нараховувався. Протягом звiтного року списано безнадiйної
дебiторської заборгованостi на 176 тис. грн. У статтi
“Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги”
вiдображена заборгованiсть покупцiв, замовникiв за наданi їм
продукцiю, товари, роботи, послуги. Станом на 31.12.2011 р. у
Товариства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги складає:
- первiсна вартiсть 776 400,0 тис. грн.
- резерв сумнiвних боргiв 42,0 тис. грн.
- чиста реалiзацiйна вартiсть 776 358,0 тис. грн. у тому числi
заборгованiсть пов’язаних сторiн 69 872,6 тис. грн. Дебiторська
заборгованiсть за розрахунками складає станом на 31.12.2011 р.
291 939 тис. грн. у т.ч.:
- з бюджетом 248 836 тис. грн.
- за виданими авансами 43 103 тис. грн.
iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011
р. становить 52 848 тис. грн.
Облiк касових операцiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi з
Положенням “Про ведення касових операцiй у нацiональнiй
валютi в Українi” № 637 вiд 15.12.2004 р. Банкiвськi операцiї
здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю “Про безготiвковi
розрахунки в Українi в нацiональної валютi” № 22 вiд
21.01.2004 р. Станом на 31.12.2011 р. Товариство має грошовi
кошти в нацiональнiй валютi у розмiрi 114 401 тис. грн., що
пiдтверджується даними виписок банку та касової книги, у т. ч.
- на поточному рахунку 114 385 тис. грн.
- у касi 8 тис. грн.
Залишок коштiв в iноземнiй валютi на 31.12.2011 р. становить
192 938 тис. грн.
У статтi “Iншi оборотнi активи” вiдображено сальдо по рахунку
643 “Податковi зобов’язання”. Станом на 31.12.2011 р. iншi
оборотнi активи складають 40 887 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 р. складають
21 060 тис. грн. Товариством аналiтичний облiк витрат
майбутнiх перiодiв ведеться за їх видами.
Зобов'язання Товариства.
За термiнами в облiку та звiтностi Товариство розрiзняє
поточну (термiном погашення до 12 мiсяцiв включно) та
довгострокову (термiном погашення бiльш 12 мiсяцiв)
заборгованiсть. Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань
Товариства, за винятком впливу питань, про якi йдеться у
параграфi “Пiдстава для висловлення умовно-позитивної
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думки”, здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО 11
“Зобов'язання”. Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.11
р. складають 159 796 тис. грн. Дана заборгованiсть є
заборгованiстю за отриманi кредити банкiв. Довгострокова
заборгованiсть за кредитами на початок року складала 539 026,2
тис. грн. Протягом року отримано кредитiв на загальну суму
605 702,6 тис. грн., погашено кредитiв на суму 461 226,9 тис
грн. та переведено до складу поточної заборгованостi за
довгостроковими зобов’язаннями 523 705,9 тис. грн..
Отримання довгострокового кредиту на суму, що перевищує
25% активiв Товариства, протягом звiтного року не вiдбулося.
Короткостроковi кредити банкiв на початок року складали 868
208 тис. грн., протягом року отримано на суму 693 437,8 тис.
грн., погашено на загальну суму 732 584,5 тис. грн..
Короткостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2011р.
складають 829 062 тис. грн. Отримання короткострокового
кредиту на суму, що перевищує 25% активiв Товариства,
протягом звiтного року не вiдбулося. Поточнi зобов'язання
Товариства станом на 31.12.2011 р.:
- короткостроковi кредити банкiв 829 062 тис. грн.
- поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями
854 021 тис. грн.
- заборгованiсть за товари, роботи, послуги 184 296 тис. грн.
– зобов’язання за розрахунками: - з одержаних авансiв 373 737
тис. грн.
- з бюджетом 2 040 тис. грн.
- з позабюджетних платежiв 52 тис. грн.
- зi страхування 23 515 тис. грн.
- з оплати працi 7 930 тис. грн.
- з учасниками 264 544 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання 3 080 тис. грн.
Разом: 2 542 277 тис. грн.
У складi статтi “Iншi поточнi зобов’язання” вiдображено сальдо
по рахункам 644 “Податковий кредит” та 372 “Розрахунки з
пiдзвiтними особами”.
Власний капiтал Товариства.
Власний капiтал вiдображено в Балансi одночасно з
вiдображенням активiв i зобов'язань, якi призводять до його
змiни. Ми вважаємо, що статтi першого роздiлу пасиву Балансу
достовiрно оцiненi i дають правдиве i неупереджене уявлення
про власний капiтал пiдприємства та вiдповiдають вимогам
П(С)БО 5 “Звiт про власний капiтал”. Статутний капiтал,
вiдображений у рядку 300 балансу станом на 31.12.2011 р.,
складає 22 103 тис. грн., що вiдповiдає Статуту Товариства.
Станом на 31.12.2011 р. статутний капiтал сплачений повнiстю.
Статутний
фонд
Товариства
визначається
загальною
номiнальною вартiстю випущених акцiй. Статутний фонд
подiлений на 2 210 250 000 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,01 грн. (одна копiйка) Власний капiтал Товариства
станом на 31.12.2011 р. складається iз:
- статутного капiталу 22 103 тис. грн.
- iншого додаткового капiталу 124 305 тис. грн.
- резервного капiталу 7 592 тис. грн.
- нерозподiленого прибутку 910 385 тис. грн.
У складi iншого додаткового капiталу вiдображена iндексацiя
балансової вартостi основних засобiв у сумi 121 083 тис. грн.,
iнший додатковий капiтал становить 2 979 тис. грн., який
зменшився в зрiвняннi з попереднiм роком на курсову рiзницю,
що утворилась при перерахунку вартостi фiнансових
iнвестицiй. Залишок нерозподiленого прибутку на початок 2011
року зменшився за рахунок виправлення помилок на суму 2 895
тис. грн. У звiтному роцi вiдбулося нерозподiлений прибуток у
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сумi 353 640 тис. грн. направлений на виплату дивiдендiв. При
проведеннi аудиту власного капiталу суттєвих невiдповiдностей
у дотриманнi вимог положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку щодо його достовiрного вiдображення у балансi не
встановлено.
Чистий прибуток
У звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну
iнформацiю про доходи, витрати та прибутки вiд дiяльностi
Товариства за 2011 рiк. За наслiдками 2011 року Товариство
отримало прибуток у сумi 912 543 тис. грн., який визначено у
вiдповiдностi до вимог П(С)БО i вiдображений у рядку 220
Звiту про фiнансовi результати.
Чистi активи.
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2011 р. складають 1
064 385 тис. грн., тобто на 1 042 282 тис.грн. бiльше, нiж
величина статутного капiталу та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155
Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №435-IV. За
наслiдками 2011 р. чистi активи Товариства у порiвняннi з 2010
р. збiльшилися на 558 737 тис. грн.
Особлива iнформацiя про емітента.
Протягом 2011 року Товариством не приймались рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25%
статутного капiталу;
- про викуп власних акцiй;
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- про припинення дiяльностi Товариства;
- зменшення статутного капiталу.
Протягом 2011 року вiдбулися змiни у складi посадових осiб
Товариства. Згiдно рiшення чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ВАТ «ЗТР» вiд 08.04.2011р. (Протокол № 26)
вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товариства, а
саме:
1. Звiльнено:
- з посади Голови Наглядової ради компанiю “Tregory Holdings
Limited”.
- з посади члена Наглядової ради компанiю «Energy Standard
Group S.A.».
- з посади члена Наглядової ради компанiю “Jersonet Group
Inc.”.
- з посади члена Наглядової ради компанiю “Trade-Invest Group
Ltd.”.
- з посади члена Наглядової ради компанiю “Craftex Ltd.”.
- з посади Голови Ревiзiйної комiсiї компанiю “METROIMPEX
LTD.”
- з посади члена Ревiзiйної комiсiї компанiю “TECHNOLUX
LTD.”
- з посади члена Ревiзiйної комiсiї компанiю “Tanner
International Group Limited”
- з посади члена Ревiзiйної комiсiї компанiю “KEDART
FINANCE LIMITED”
- з посади члена Ревiзiйної комiсiї Линду Свiтлану Iванiвну
2. Призначено:
- Компанiю «Karatano Limited» юридичну особу - акцiонера
Товариства на посаду члена Наглядової ради.
- Компанiю «Artamare Limited» юридичну особу - акцiонера
Товариства на посаду члена Наглядової ради.
- Компанiю «Azidano Limited» юридичну особу - акцiонера
Товариства на посаду члена Наглядової ради.
- Компанiю «Energy Standard Group S.A.» юридичну особу акцiонера Товариства на посаду члена Наглядової ради.
- Компанiю “Tregory Holdings Limited” юридичну особу акцiонера Товариства на посаду члена Наглядової ради.
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- Компанiяю “Energy Standard Industries Limited” юридичну
особу - акцiонера Товариства на посаду члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
- Компанiяю “ZADANO LIMITED” юридичну особу акцiонера Товариства на посаду члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
- Линду Свiтлану Iванiвну на посаду члена Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
У зв’язку iз затвердженням 08.04.2011р. Загальними зборами
акцiонерiв статуту Товариства у новiй редакцiї та обранням
нового складу Наглядової ради ПАТ «ЗТР», 11.05.2011р.
вiдбулося її засiдання, на якому:
1. призначено на посаду Голови Наглядової ради компанiю
“Tregory Holdings Limited”.
2. припинено повноваження Генерального директора ВАТ
«ЗТР» Клейнера Iгора Сауловича без припинення трудових
правовiдносин i обрано його на посаду Генерального директора
ПАТ «ЗТР» строком на три роки з 12.05.2011р. У зв’язку iз
затвердженням 08.04.2011р. Загальними зборами акцiонерiв
статуту Товариства у новiй редакцiї та обранням нового складу
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗТР», 30.05.2011р. вiдбулося її
засiдання, на якому призначено на посаду Голови Ревiзiйної
комiсiї компанiю “Energy Standard Industries Limited”. На
пiдставi вiдповiдi на наш запит Товариство повiдомило, що у
2011 р.: - не порушувалися справи про банкрутство Товариства
та вiдповiдно не виносилися ухвали про його лiквiдацiю або
санацiю; - операцiї лiстiнгу (делiстiнгу) цiнних паперiв
Товариства на фондовому ринку не вiдбувалися. Суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала
аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством
та подається разом з фiнансовою звiтнiстю, на дату складання
аудиторського висновку не виявлено. Пунктом 13 Статуту ПАТ
«Запорiжтрансформатор» (одинадцята редакцiя) визначений
перелiк правочинiв, якi вважаються значними та рiшення щодо
вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними
зборами (щодо правочинiв, що перевищують 25% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
Товариства). Протягом звiтного року вiдповiдно iнформацiї, що
надана управлiнським персоналом Товариства, значнi
правочини не укладалися. Товариством на приймався власний
кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння.
Положення про конфлiкт iнтересiв, тобто суперечнiсть мiж
особистими iнтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осiб та обов'язком дiяти в iнтересах товариства, викладенi у
Положеннi про Наглядову раду ПАТ «Запорiжтрансформатор»
(9 редакцiя) та Положеннi про Ревiзiйну комiсiю ПАТ
«Запорiжтрансформатор» (8 редакцiя). Для проведення
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у Товариства
створена ревiзiйна комiсiя у складi 3 особи, яка у своїй
дiяльностi керується Положенням про ревiзiйну комiсiю.
Ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства аудитором не були iдентифiкованi. Основнi
вiдомостi про аудиторську фiрму:
1. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
“АЛЬЯНСАУДИТ”
2. ЄДРПОУ 34829687
3. Мiсцезнаходження 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б.
9, кв. 19
4. Телефон (факс) (061) 220-04-28, 220-04-64
5. Свiдоцтво про внесення до № 3936, видане на пiдставi
рiшення Аудиторської палати Реєстру аудиторських фiрм та
України № 171/5 вiд 19.01.2007 року, чинне до 03.11.2016 р.
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аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги
Аудиторська
перевiрка
фiнансової
звiтностi
ПАТ
«Запорiжтрансформатор» проводилася на пiдставi договору №
201/12 вiд 26.01.2012 р. Аудиторська перевiрка проведена у
перiод з 01 лютого 2012 року до 15 лютого 2012 року. Аудитор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “АЛЬЯНСАУДИТ”
Андреєва Л.М. (Сертифiкат аудитора Серiя А № 005643
виданий рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд
25.12.03 р.) дiя якого продовжена до 25.12.2013р. рiшенням
Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30.10.2008р.
Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
“АЛЬЯНСАУДИТ” Рубiтель О.Ю (Сертифiкат аудитора Серiя
А № 005648 виданий рiшенням Аудиторської палати України №
130 вiд 25.12.2003 р.) дiя якого продовжена до 25.12.2013р.
рiшенням Аудиторської палати України № 195/2 вiд
30.10.2008р. 15 лютого 2012 р.
Інформація про основні види продукції
або послуг, що їх виробляє чи надає
емітент, перспективність виробництва
окремих товарів, виконання робіт та
надання
послуг;
залежність
від
сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в
діяльності емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва
та ринків збуту; про канали збуту й
методи продажу, які використовує
емітент; про джерела сировини, їх
доступність
та
динаміку
цін;
інформація про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій
здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових
товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі,
про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку
емітента; кількість постачальників за
основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10
відсотків
в
загальному
об'ємі
постачання

Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг, що їх
виробляє чи надає ПАТ "ЗТР". Пiдприємство виробляє
практично усi види й типи силових трансформаторiв загального
призначення, якi використовуються у генеруючих (атомнi,
тепловi i гiдроелектростанцiї), магiстральних, розподiльчих
(пiдстанцiї енергосистем, великi промисловi пiдприємства,
сiльськогосподарськi, комунальнi i iншi) енергосистемах.
Основнi види продукцiї послуг:
- маслянi силовi трансформатори загального призначення, якi
використовуються у генеруючих (атомнi, тепловi i
гiдроелектростанцiї), 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. Завдяки iнновацiйнiй полiтицi
Товариства,
його
продукцiя
постiйно
оновлюється,
модернiзується i користується великим попитом споживачiв; керованi шунтуючi реактори (пристрої FACTS - кероване
обладнання для електричних мереж змiнного струму);
- поряд з виробництвом продукцiї, пiдприємство розвиває
надання широкого ряду сервiсних послуг в цiлях найбiльш
повного задоволення потреб споживачiв. Це шефський нагляд
за монтажем, монтаж, комплектнi поставки, ремонтнi роботи та
модернизацiя за мiсцем експлуатацiї i на пiдприємствi;
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт
та надання послуг. У 2012 роцi Товариство планує тi ж види
продукцiї та послуг, якi виготовлялись та надавались протягом
2011 року. Перспективними напрямками є виробництво
трансформаторного
та
реакторного
обладнання
для
“iнтелектуальних мереж”, розвиток сервiсної дiяльностi в СНД
та у Далекому зарубiжжi. Залежнiсть вiд сезонних змiн, та
факторiв зовнiшнього середовища, спливаючих на дiяльнiсть
пiдприємства. Виробництво продукцiї та надання послуг ПАТ
"ЗТР" не залежить вiд сезонних змiн. Вплив факторiв
зовнiшнього середовища:
Фактор;Опис;Ступiнь впливу; Прогнози
- Полiтичнi; Полiтичнi вiдносини України з державами в якi
здiйснюється постачання обладнання; середнiй; Нормальнi
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полiтичнi вiдносини з державами СНД та Свiту. Сприятливий
полiтичний клiмат.
- Соцiальнi;iмiдж ПАТ "ЗТР" як роботодавця, умови працi та
соцiального забезпечення; середнiй; ПАТ "ЗТР" є соцiально
вiдповiдальним пiдприємством, привабливим з точки зору
працевлаштування є конкурентоспроможним роботодавцем.
- Фiнансово-економiчн; Економiчна ситуацiя на основних
ринках збуту; високий;Сприятлива економiчна ситуацiя на
основних ринках збуту. Продовження тенденцiї вiдновлення
попиту на обладнання пiсля кризи.
- 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.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти.
Основними
ринками
збуту
ПАТ
"ЗТР"
силових
трансформаторiв, шунтуючих реакторiв та керованих
шунтуючих реакторiв є:
- країни СНД (передусiм Україна - 10%, Росiйська Федерацiя 63%, iншi країни СНД - 14%);
- країни Далекого зарубiжжя та Балтiї 13%: Індiя, Іспанiя, США
та iншi.
Основним ринком збуту послуг iз забезпечення сервiсного
обслуговування та ремонту є країни СНД - понад 98%. Країни
Далекого зарубiжжя - 2%. Споживачами продукцiї ПАТ "ЗТР"
є:
- Структурнi пiдприємства енергетики (генеруючi компанiї,
передаючi компанiї
- магiстральнi електричнi мережi, розподiльчi компанiї);
- Пiдприємства чорної та кольорової металургiї;
- Пiдприємства нафтогазової промисловостi;
- Залiзницi;
- 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;
- Ризик неплатежу з боку замовника;Застосування в умовах
оплати акредитиву та надходження остаточного платежу перед
вiдвантаженням, пiсля проведення випробувань.
Ризик
пiдвищення
цiн
на
матерiали
та
комплектуючi.;Дiверсiфiкацiя
закупiвель
матерiалiв
та
комплектуючих, проведення аналiзу ситуацiї на ринку i
прогнозування динамiки цiн, пiдписання довгострокових
рамкових угод з основними постачальниками.
- Погiршення економiчної ситуацiї на основних ринках збуту,
зменшення об'єму замовлень у зв'язку з економiчною кризою на
багатьох ринках.
Скорочення
iнвестицiйних
програм
замовникiв.;Дiверсiфiкацiя ринкiв збуту, посилення присутностi
на ринках СНД та Далекого зарубiжжя.
- Потенцiйний дефiцит матерiалiв i комплектуючих через високi
темпи зростання попиту на трансформаторне обладнання: браку
виробничих потужностей постачальникiв трансформаторної
сталi, масла, вводiв, перемикачiв; ПАТ "ЗТР" є вертикально
iнтегрованим пiдприємством, що виробляє низку компонентiв
самостiйно, наприклад перемикачi, ПАТ "ЗТР" є прiоритетним
клiєнтом для багатьох постачальникiв як значний замовник, з
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великими об'ємами закупiвель, що демонструє стабiльне
зростання
i
перспективи
розвитку,
диверсифiкацiя
постачальникiв основних компонентiв та матерiалiв.
Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство.
При продажах на ринку України використовуються прямi
продажi кiнцевим замовникам, а також генеральнi пiдряднi
органiзацiї, що виконують будiвництво об’єктiв енергетики “пiд
ключ”. У Росiї та у Казахстанi заснованi Представництво ПАТ
"ЗТР" в Росiйськiй Федерацiї i Представництво ПАТ "ЗТР" в
Республiцi Казахстан i Середнiй Азiї якi виконують функцiю
продажу продукцiї у цих країнах. Контрагентами виступають
кiнцевi замовники, а також генеральнi пiдряднi органiзацiї, що
виконують будiвництво об’єктiв енергетики "пiд ключ".При
продажах у країни Далекого зарубiжжя та iншi країни СНД
використовувалися продажi кiнцевим замовникам, а також
продажi через генеральнi пiдряднi органiзацiї.Також, з 2010
року використовується схема поставки на ринки Азiї у
консорцiумi з мiсцевими виробниками.
Про джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн.
Основними матерiалами для виготовлення продукцiї ПАТ "ЗТР"
є:
- мiдна катанка, яка закуповувалась у Росiйськiй Федерацiї та
Нiмеччинi. Цiна цього виду сировини прив'язана до цiни на мiдь
на Лондонськiй бiржi металiв (LME). Протягом 2011 року цiна
на цю сировину коливалася вiд 10000 долларiв США за тону на
початку року до 7800 долларiв США за тону у кiнцi року.
- чорний прокат, закуповувався в Українi. На початку 2011
року цiна на чорний прокат складала - 770 доларiв США за
тону. У першiй половинi року цiни на чорний прокат поступово
зростали i у липнi 2011 досягли пiку у 805 доларiв США за
тону. Але протягом другої половини року цiни на чорнiй прокат
почали знижуватися i на прикiнцi року цiна складала 725
доларiв США за тону. Зростання цiн на чорний прокат було
зумовлено збiльшенням цiн на сировину, зокрема на залiзнорудну сировину та вугiлля, також поступовим вiдновленням
попиту на цей вид продукцiї в Українi та в цiлому у свiтi в пiсля
кризовий перiод. Але потiм попит на чорний прокат став
поступово знижуватися, що було обумовлено борговою кризою
у еврозонi тi iншими негативними факторами у свiтовiй
економiцi.
- трансформаторна сталь, виробництва Росiйської Федерацiї,
Польщi та США. У першому пiврiччi цiни були на рiвнi 2011
року, в третьому кварталi цiни зросли приблизно на 10%, але у
кiнцi року цiни повернулися на рiвень 2011 року. Середня цiна
на трансформаторну сталь протягом 2011 року коливалась бiля
2200 доларiв США за тону.
- трансформаторне масло, виробництва Росiйської Федерацiї,
Швецiї та США. Цiна на трансформаторне прив'язана до цiни на
нафту Brent на свiтових товарних бiржах. Протягом 2011 року
цiна на цю сировину коливалася вiд 1150 долларiв США за тону
на початку року до 1600 долларiв США за тону у кiнцi року.
Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному
об'ємi постачання.
Основними постачальниками сировини та комплектуючих для
виготовлення продукцiї у 2011 роцi були наступнi
пiдприємства:
- катанка мiдна ЗАТ "Норметiмпекс", Росiйська Федерацiя;
компанiя AURUBIS AG, Нiмеччина; - трансформаторна сталь
компанiя NOVEX TRADING, Швейцарiя; компанiя Stalprodukt,
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Польща; компанiя AKSteel International, Нiдерланди;
- трансформаторне масло компанiя Nynas, Швецiя; компанiя
Prista Oil, Болгарiя; компанiя Роснафта, Росiйська Федерацiя;
- чорний прокат компания ИСД, Україна; Про особливостi
стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
ПАТ "ЗТР". У 2011 роцi ринок трансформаторного обладнання
СНД показав тенденцiю вiдновлення пiсля спаду у 2009-2010
роках. Чинниками, що обумовлюють зростання ринку
трансформаторного обладнання, є:
- вiдновлення економiчної ситуацiї у свiтi, у тому числi країн
СНД. Як наслiдок - здiйснення заходiв запланованих
енергетичними стратегiями країн СНД;
- вiдновлення розвитку промисловостi (металургiя, нафтогазова
промисловiсть, хiмiчна промисловiсть, машинобудування)
зумовлює зростання попиту на електроенергiю;
- необхiднiсть в оновленнi зношеного парку електротехнiчного
обладнання;
- дефiцит енергопотужностей на ринку СНД (РФ, Республiка
Казахстан);
- iнвестицiї в енергетику країн СНД.
Рiвень впровадження нових технологiй, нового обладнання.
Товариство постiйно веде роботу iз удосконалення конструкцiй
трансформаторiв, та розробку нових конструкцiй, виробництво
керованих шунтуючих реакторiв та виробництво систем
монiторингу. Щорiчно на заводi освоюється до 50 нових типiв
трансформаторного обладнання. 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. Новий технiчний досвiд був отриманий ЗТР при
виготовленнi однофазного пiчного трансформатору для США.
Також у 2011 роцi ЗТР виконав контракт на поставку чотирьох
трансформаторiв 230 кВ для сонячної електростанцiї Solana
(США). Станцiя Solana, розташована бiля мiста Джила Бенд на
Пiвденно - Заходi Фенiкса, штат Арiзона (США), стане однiєю з
найбiльших у свiтi сонячних електростанцiй потужнiстю 250
МВт. У 2010-2011 роках ЗТР здiйснив поставку восьми
трансформаторiв класу напруги 132 кВ i 220 кВ в Iспанiю.
Враховуючи високi вимоги замовника до енергетичного
устаткування, ЗТР успiшно розробив, виготовив i змонтував на
об'єктах трансформатори, призначенi для нових сонячних
станцiй в Iспанiї. У трансформаторах застосованi найсучаснiшi
та якiснi матерiали: електротехнiчна сталь з найменшими
втратами, метизи зi спецiальним антикорозiйним покриттям та
iн. Конструкцiя трансформаторiв скомпонована так, що
дозволяє забезпечити їх найменшi габаритнi розмiри. ПАТ
«ЗТР» запровадив CRM-систему (Customer Relationship
Management System). Автоматизована система управлiння
взаємовiдносинами з клiєнтами дозволить пiдвищити рiвень
продажiв, оптимiзувати маркетинг i полiпшити обслуговування
клiєнтiв.
Положення ПАТ «ЗТР» на ринку.
У 2011 роцi ПАТ "ЗТР" є лiдером ринку трансформаторного
обладнання СНД з ринковою долею понад 40%. Iнформацiя про
конкуренцiю у галузi.
Україна:
- конкурентiв у сегментi силових трансформаторiв для
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генерацiї i передачi немає. Також немає конкурентiв у сегментi
шунтуючих реакторiв, керованих шунтуючих реакторiв та
послуг iз забезпечення сервiсного обслуговування та ремонту;
- незначна конкуренцiя з ВАТ "Укрелектроапарат" у сегментi
розподiльчих трансформаторiв потужнiстю до 2 500 кВА.
Конкуренти СНД у сегментi силових трансформаторiв:
- ХК "Електрозавод", м. Москва, Росiйська Федерацiя - значний
вплив;
ВАТ
"Уралелектротяжмаш"
(Холдингова
компанiя
"Енергомаш"), м. Єкатеринбург, Росiйська Федерацiя незначний вплив;
- ТОВ "Тольяттiнський трансформатор", м. Тольяттi, Росiйська
Федерацiя - середнiй вплив;
- ТОВ "СВЕЛ", м. Єкатеринбург, Росiйська Федерацiя незначний вплив;
- Чiрчикьский трансформаторний завод, м. Чiрчик, Узбекистан незначний вплив;
- Уфимський трансформаторний завод, м. Уфа, Росiйська
Федерацiя - незначний вплив;
- Трансформаторний завод Siemens, м. Воронiж, Росiйська
Федерацiя - виробничий комплекс на завершальнiй стадiї
будiвництва. Конкуренти СНД у сегментi шунтуючих реакторiв
та керованих шунтуючих реакторiв:
- ХК "Електрозавод", м. Москва, 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;
- ALSTOM (мiжнацiональна компанiя) має незначний вплив;
- Китайськi та корейськi виробники мають середнiй вплив.
Конкуренцiя у галузi.
Ринок СНД, i особливо Росiйська Федерацiя, привабливий для
мiсцевих i зовнiшнiх конкурентiв, якi активiзують зусилля з
просування своєї продукцiї на ринку. В умовах значного
вiдновлення економiк країн СНД пiсля фiнансової кризи уряди
намагаються захистити мiсцевого виробника, що посилює
конкуренцiю у галузi. Виробники намагаються максимально
завантажити виробничi потужностi, зберегти або збiльшити
долю ринку. Деякi виробники будують новi виробничi
потужностi.
- ХК "Електрозавод" (Росiйська Федерацiя) поступово збiльшує
виробничi можливостi шляхом нарощування виробничих
потужностей на запущеному у 2011 р. заводу у м. Уфi. Також
ХК "Електрозавод" iнвестувала у модернiзацiю та розширення
основного виробництва, що розташоване у м. Москва, розвиває
наукову
дiяльнiсть
iз
вдосконаленню
технологiї
трансформаторобудування.
Крiм
трансформаторного
обладнання Холдинг просуває iнжинiринговi послуги та
будiвництво об'єктiв "пiд ключ".
- ВАТ "Тольяттiнський Трансформатор" (Росiйська Федерацiя)
модернiзує виробниче обладнання для того, щоб збiльшити
асортимент продукцiї i об'єм виробництва та полiпшити якiсть
продукцiї.
- ТОВ "СВЕЛ" (колишнiй Росенерготранс) (Росiйська
Федерацiя) ввiв потужностi з виробництва трансформаторiв,
агресивно конкурує на ринках країн СНД у сегментi обладнання
35-110 кВ, намагаючись завоювати ринкову долю. Планує
вийти у сегмент обладнання до 500 кВ - на базi дiючого заводу
ведеться будiвництво нового цеху, що орiєнтований на
виробництво трансформаторного обладнання до 500 кВ.
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- Siemens (м. Воронiж, Росiйська Федерацiя) планує завершення
будiвництва, та запуск нового трансформаторного заводу
орiєнтованого на виробництво трансформаторного обладнання
до 220 кВ.
- Спостерiгається значна активiзацiя зусиль на ринку СНД
китайських та корейських виробникiв, якi застосовують
полiтику демпiнгу у просуваннi на ринок.
- Низка проектiв СНД, а саме Середньої Азiї, фiнансуються
держустановами або фондами Китаю, вимогою яких є
використання продукцiї виробництва Китаю.
- На ринок РФ, Казахстану, Середньої Азiї активно входять
свiтовi виробники обладнання для енергетики, у тому числi i
трансформаторiв, такi як ALSTOM, ABB, Siemens. Цi компанiї
виробляють широкий спектр енергетичного обладнання i здатнi
надавати комплекснi рiшення iз будiвництва та модернiзацiї
енергооб'єктiв.
Особливостi продукцiї пiдприємства.
ПАТ «ЗТР» має величезний досвiд у виробництвi
трансформаторного обладнання - понад 60 рокiв. 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
9001:2008.
Проектування обладнання виконується вiдповiдно до вимог
ГОСТ, ДСТУ, МЭК (IEC), ANSI, BS, IRAM, а також iншим
технiчним умовам та вимогам нацiональних стандартiв та
Замовника. Трансформаторне обладнання ПАТ «ЗТР» надiйно
працює у рiзних клiматичних та сейсмiчних умовах вiд
холодних полярних регiонiв до спекотних регiонiв Центральної
Азiї та Африки. Пiдприємство виробляє унiкальне, не маюче
аналогiв серед виробникiв країн СНД обладнання, пристрої
FACTS (керованi шунтуючi реактори) - кероване обладнання
для електричних мереж змiнного струму.
Перспективнi плани розвитку ПАТ "ЗТР".
В умовах дiйсної макроекономiчної ситуацiї головним є
збереження вже досягнутих обсягiв виробництва та продажу,
закрiплення та зростання обсягiв реалiзацiї на ринках СНД, а
також зростання обсягiв поставок на ринки Далекого
зарубiжжя. Передбачається подальше впровадження певних
заходiв iз вдосконалення технологiї, замiнi та реконструкцiї
обладнання, покращення показникiв якостi. Активiзацiя зусиль
з просування на ринки СНД та Далекого зарубiжжя керованих
шунтуючих реакторiв (пристрої FACTS - кероване обладнання
для електричних мереж змiнного струму).
Інформація про основні придбання або
відчуження активів за останні п'ять
років. Якщо підприємство планує будьякі значні інвестиції або придбання,
пов'язані
з
його
господарською
діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання
або інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування

Основнi засоби та нематерiальнi активи: 2007 рiк;2008 рiк;2009
рiк; 2010 рiк; 2011 рiк;
Будинки, споруди та передавальнi пристрої: 20965,0;35
101;12216,2;7111,0;10 819
Машини та обладнання 20 074,0; 89 780;45807,3;45644,0;17 486
Транспортнi засоби 124,4;1 261,0;354,1; 99,0;84
Iнструменти,
прилади,
iнвентар
(меблi)
7
862,7;6
920,0;2074,5;2319,0;3 674
Iншi основнi засоби 967,9;2 080,0;555,8;571,0;1 054
Всього oсновних засобiв 49 994,0;135 142,0; 61 008,0;65
744,0;33 117
Нематерiальнi активи 2 306,1 283,0 61,0 1 238,0;2 602
Всього 52 300,11 35 425,0 61 069,0 66 982,0;35 719
За останнi 5 рокiв ПАТ "ЗТР" було списано з балансу
Товариства у зв'язку з лiквiдацiєю та реалiзацiєю основних
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засобiв залишковою балансовою вартiстю в сумi 5 565 тис.грн. ,
в тому числi: в 2007 роцi на суму 1 035 тис.грн в 2008 роцi на
суму 792 тис.грн в 2009 роцi на суму 3 195 тис.грн в 2010 роцi
на суму 230 тис.грн в 2011 роцi на суму 313 тис.грн
У 2011 роцi на Товариствi були продовженi важливi процеси
удосконалення технологiї та оновлення обладнання. Виконання
проектiв та освоєння iнвестицiй нацiлено перш за все на
збiльшення пропускної можливостi окремих дiльниць
виробництва, а також на пiдвищення якостi та удосконалення
технологiчних процесiв виробництва.
Запланованi iнвестицiї на 2012 рiк, тис.грн.;Обсяг інвестицій;
- Основнi засоби виробничого призначення; 99 547;
- Основнi засоби невиробничого призначення;15 477;
Всього;115 024;
Нематерiальнi активи;2 948;
Всього;117 942;
У 2012 найбiльш вагомими iнвестицiйними проектами стануть
iнвестицiї в новi технологiї та обладнання, оснащення
виробництва - 66 900 тис.грн., вiдновлення та ремонт
виробничих потужностей - 26 600 тис.грн, розвиток соцiальної
сфери, полiпшення умов праці - 19 500 тис.грн. Інвестицiйна
дiяльнiсть пiдприємства фiнансується, як за рахунок власних,
так i за рахунок залучених кредитних коштiв. ПАТ "ЗТР"
планує на протязi 2012р додатково залучати iнвестицiї у виглядi
кредитiв банку.
Інформація
про
основні
засоби
емітента, включаючи об'єкти оренди та
будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та
ступінь використання обладнання;
спосіб
утримання
активів,
місцезнаходження основних засобів.
Екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів
підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення
або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів,
суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення

Iнформацiя про основнi засоби ПАТ "ЗТР", включаючи об'єкти
оренди та будь-якi значнi правочини Товариства щодо них.
Основнi засоби за залишковою вартiстю станом на 31.12.2011р.,
тис. грн.
Групи основних засобів; Залишкова вартість
Будинки, споруди та передавальнi пристрої; 161 227
Машини та обладнання; 195 540
Транспортнi засоби;2 466
Iншi основнi засоби;15 273
Всього;374 506
Товариство протягом 2011 року не орендувало майно у iнших
юридичних осiб. Ступiнь зносу основних засобiв Товариства за
2011 рiк має такi значення: Залишкова вартiсть на початок2011
року, тис. грн.; Стунiнь зносу, %; Залишкова вартiсть на кiнець,
2011 року, тис. грн.; Стунiнь зносу, %
1.Виробничого призначення (всього): 366120;38;374506;38
- Будiвлi та споруди:152518;32;161227;29
- Машини та обладнання:196339;40;195540;44
- Транспортнi засоби:2811;66;2466;74
- Інше:14;452;60;15273;62
2.Невиробничого призначення(всього): 23 094;37;23055;37
- Будiвлi та споруди: 22589;33;22890;34
- Машини та обладнання: 71;84;90;82
- Транспортнi засоби:373;76;12;55
- Інше: 61;94;63;94
Всього: 389214; 38; 397561; 40
Ступiнь використання основних засобiв складає 96,55 %.
Коефiцiєнт оновлення (вiдношення вартостi основних засобiв
введених в експлуатацiю протягом 2011 року до вартостi
дiючих основних засобiв) складає 5,01 %. Первiсна вартiсть
основних засобiв на початок перiоду 629 903 тис. грн.
Нараховано знос основних засобiв на початок перiоду 240 689
тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду
661 123 тис. грн. Нараховано знос основних засобiв на кiнець
перiоду 263 562 тис. грн. Основнi засоби (будiвлi споруди)
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залишковою балансовою вартiстю 94 830 тис. грн. знаходяться
в заставi. Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою
вартiстю 10 798 тис. грн. на консервацiї. Основнi засоби
(будiвлi та споруди) залишковою вартiстю 0 тис. грн.
знаходяться пiд арештом. Iстотнi змiни у вартостi основних
засобiв обумовленi введенням в експлуатацiю нових основних
засобiв, проведенням реконструкцiй, модифiкацiй згiдно
iнвестицiйного бюджету. Термiн та умови користування
основними засобами визначаються окремо для кожного
основного засоба групи. Протягом 2011 року Товариством
значних правочинiв вiдносно основних засобiв не вчинялося.
Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання.
Станом на 31.12.2011 р. виробничi потужностi Товариства
склали 41220,00 тис.кВА. Середнiй ступiнь використання
обладнання становить 75,0%. Спосiб утримання активiв,
мiсцезнаходження основних засобiв. Умови користування
виробничого обладнання - згiдно технiко-експлуатацiйним
умовам та технiчних паспортiв. Мiсце знаходження конкретних
основних засобiв визначається iнвентаризацiйними описами по
кожному пiдроздiлу. Будiвлi та споруди пiдтримуються у
робочому станi, що забезпечує їх довгострокове використаня.
Усi основнi засоби Товариства виробничого призначення
приймають участь у виробничому процесi, або сприяють його
здiйсненню, а саме: бiдiвлi, споруди, передаточнi пристрої,
машини, обладнання, транспортнi засоби та iншi. На балансi
ПАТ "ЗТР" знаходяться об'єкти невиробничого призначення:
- Комплекс спортивних споруд; - Палац культури ПАТ "ЗТР";
- Санаторно-профiлактичний комплекс "Чайка";
- Санаторiй-профiлакторiй ПАТ "ЗТР";
- будiвля банку;
- будiвля дитячого садка;
- будiвля водної станцiї;
- їдальня "Енергiя";
- будiвля складу бiля їдальнi "Енергiя";
- стадiон "Авангард";
- комплекс будiвель та споруд бази вiдпочинку "Уют";
- комплекс будiвель та споруд "Пансiонат";
- комплекс будiвель по ст. "Днiпробуд";
- насосна станцiя Нижнього Б'єфа;
- будiвля ДЮСК;
- пiдстанцiя РП-65;
- примiщення магазину;
- комплекс будiвель та споруд свиновiдкормлюючого
комплексу;
- хлiбопекарня;
- вiдкрита площадка стоянки транспорту;
- стоянка для велосипедiв; - пiшохiдний мiст;
- стела.
Зазначенi об'єкти пiдприємства використовуються за їх
цiльовим призначенням, окрiм будiвлi банку, будiвлi дитячого
садка, комплексу будiвель та споруд свиновiдкормлюючого
комплексу, комплексу будiвель та споруд бази вiдпочинку
"Уют",
хлiбопекарнi,
якi
законсервованi
та
невикористовуються. У цехах Товариства знаходяться в
експлуатацiї 2182 одиниць механiчного обладнання, у тому
числi:
металорiжучого - 590 од.;
ковальопресових - 390 од.;
пiдємнотранспортне - 349 од.;
ливарне - 29 од.;
деревообробне - 83 од.;
iнше технологiчне - 662 од.;
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обладнання з ЧПУ - 79 од.
Усi виробничi запаси Товариства зберiгаються на центральному
складi та поступово передаються на склади виробничих цехiв
для використання їх у виробництвi. Запаси, в яких зникла
потреба та якi не приймають участь у виробничому процесi, по
можливостi реалiзуються стороннiм особам. Незавершене
виробництво (окремi частини, вузли, деталi продукцiї)
зберiгається у примiщеннях виробничих цехiв: зварювального
та трансформаторного, та поступово переходить у готову
продукцiю. Готова продукцiя пiсля виготовлення та
випробувань, в основному, вiдвантажується споживачам, а її
залишки деякий час зберiгаються на складi готової пробукцiї до
їх реалiзiцiї та вiдвантаження. Усi основнi засоби Товариства,
крiм Комплексу спортивних споруд; Палацу культури ПАТ
"ЗТР";
Санаторно-профiлактичного
комплексу
"Чайка";
Санаторiю-профiлакторiю ПАТ "ЗТР"; будiвлi банку; будiвлi
дитячого садка; будiвлi водної станцiї; їдальнi "Енергiя"; будiвлi
складу бiля їдальнi "Енергiя"; стадiону "Авангард"; комплексу
будiвель та споруд бази вiдпочинку "Уют"; комплексу будiвель
та споруд "Пансiонат"; комплексу будiвель по ст. "Днiпробуд";
насосної станцiя Нижнього Б'єфа; будiвлi ДЮСК; пiдстанцiї
РП-65; примiщення магазину; комплексу будiвель та споруд
свиновiдкормлюючого комплексу; хлiбопекарнi; вiдкритої
площадки стоянки транспорту; стоянки для велосипедiв;
пiшохiдного мосту; стели, розташованi на територiї
пiдприємства за адресою: м. Запорiжжя, вул. Днiпропетровське
шосе, 3. Комплекс спортивних споруд розташований за
територiєю пiдприємства та знаходиться за адресою: м.
Запорiжжя, вул. Днiпропетровське шосе, 3. Палац культури
ПАТ "ЗТР" розташований за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Кремлiвська, 14.
Санаторно-профiлактичний комплекс "Чайка", Санаторiйпрофiлакторiй ПАТ "ЗТР" та комплекс будiвель та споруд
"Пансiонат" розташованi за територiєю пiдприємства та
знаходяться за адресою: м. Запорiжжя, о. Хортиця. Будiвля
банку розташована за територiєю пiдприємства та знаходиться
за адресою: м. Запорiжжя, вул. Кремлiвськая, 8. Будiвля
дитячого садка розташована за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Кремлiвськая, 16.
Будiвля водної станцiї розташована за територiєю пiдприємства
та знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Будинок
вiдпочинку, 2. Їдальня "Енергiя" та будiвля складу бiля цiєї
їдальнi розташованi за територiєю пiдприємства та знаходяться
за адресою: м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе,3. Стадiон
"Авангард" розташований за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Вологодська, 28"А". Комплекс будiвель та споруд бази вiдпочинку "Уют"
розташований за територiєю пiдприємства та знаходиться за
адресою: Запорiзька обл., Запорiзький р-н, Лисогiрська
сiльрада, с. Канiвське. Комплекс будiвель по ст. "Днiпробуд"
розташований за територiєю пiдприємства та знаходиться за
адресою: м. Запорiжжя, вул. Рельєфна, 10-б. Насосна станцiя
Нижнього Б'єфа розташована за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, бул. Вiнтера, 3-"А".
Будiвля ДЮСК розташована за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Трегубова, 36-"А".
Пiдстанцiя РП-65 розташована за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Звенигородська, 9.
Примiщення магазину розташоване за територiєю пiдприємства
та
знаходиться
за
адресою:
м.
Запорiжжя,
вул.
Днiпропетровське шосе, 24-"А". Комплекс будiвель та споруд
свиновiдкормлюючого комплексу розташований за територiєю
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пiдприємства та знаходиться за адресою: Запорiзька обл.,
Запорiзький р-н, Веселiвська сiльрада, с. Петропольє, вул.
Степна, 1-а. Хлiбопекарня розташована за територiєю
пiдприємства та знаходиться за адресою: Запорiзька обл.,
Запорiзький р-н, Веселiвська сiльрада, с. Веселе, вул.
Центральна, 72. Вiдкрита площадка стоянки транспорту
розташована за територiєю пiдприємства та знаходиться за
адресою: м. Запорiжжя, вул. Днiпропетровське шосе, 3. Стоянка
для велосипедiв розташована за територiєю пiдприємства та
знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул. Днiпропетровське
шосе, 3. Пiшохiдний мiст розташований за територiєю
пiдприємства та знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул.
Днiпропетровське шосе, 3. Стела розташована за територiєю
пiдприємства та знаходиться за адресою: м. Запорiжжя, вул.
Днiпропетровське шосе, 3.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi
активiв пiдприємства.
У
своїй
роботi
ПАТ
"ЗТР"
керується
вимогами
природоохоронного законодавства:
- Закон України "Про вiдходи";
- Закон України "Про охорону навколишнього природного
середовища";
- Водний кодекс України;
- Земельний кодекс України;
- Закон України "Про охорону атмосферного повiтря".
Вiдповiдно до вимог вищезазначеного законодавства
пiдприємство отримує:
- Дозвiл на розмiщення вiдходiв (щорiчно);
- Лiмiти на створення та розмiщення вiдходiв (щорiчно);
- Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу
стацiонарними джерелами викидiв (один раз на 5 рокiв);
- Проводиться iнвентаризацiя джерел викидiв забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря;
- Дозвiл на спец водовикористання (щорiчно);
- Норми гранично-припустимого викиду речовин у водний
об'єкт iз зворотними водами пiдприємства (один раз на три
роки). На пiдприємствi щорiчно розробляються заходи,
узгодженi iз природоохоронними органами iз дотримання
природоохоронного законодавства. За викидом стiчних вод
проводиться щоденний контроль з наданням щомiсячної
звiтностi
державним
органам
екологiчного
надзору.
Щоквартально проводиться розрахунок та оплата екологiчних
платежiв, вiдповiдно до чинного законодавства. Порушень
термiнiв виконання звiтностi та платежiв не виявлено.
Претензiй щодо вiрностi розрахункiв платежiв вiд податкової
iнспекцiї та державних органiв екологiчного нагляду не
надходило.
Вiдповiдно до законодавства України:
- щомiсячно надаються звiти про стан стiчних вод до мiської
СЕС, Держуправлiння охорони навколишнього природного
середовища, Держуправлiння водних ресурсiв;
- раз на пiврiччя до обласного управлiння статистики, надається
звiт ф-14 мтп "Звiт про створення, використання та поставцi
вторинногої сировини та вiдходiв виробництва";
- щорiчно до обласного управлiння статистики, надається звiт ф
№ 1 "Звiт про створення, вiдпрацювання та утилiзацiї вiдходiв
1-3 класу безпеки";
- щорiчно до обласного управлiння статистики, надається звiт ф
№ 1 - екологiчнi витрати "Звiт про витрати на охорону
навколишнього природного середовища та екологiчнi платежi";
- щоквартально до обласного управлiння статистики, надається
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звiт 2ТП - "водгосп";
- щоквартально до обласного управлiння статистики, надається
звiт 2ТП - "повiтря".
Iнформацiю щодо планiв капiтального будiвництва, розширення
або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких
планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу
фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi
та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її
завершення. У 2011р. планування i реалiзацiя iнвестицiйних
проектiв здiйснювалася вiдповiдно
до затвердженого
Iнвестицiйного бюджету, а саме:
автотранспорт на суму 35,16 тис. грн.,
залiзничний транспорт i транспортнi магiстралi на суму 105,28
тис. грн.,
оновлення i ремонт виробничих потужностей на суму 630,70
тис. грн.,
витрати по протипожежної безпеки, охорони працi i технiки
безпеки на суму 157,8 тис. грн.
Перехiднi проекти с 2010 року: оновлення i ремонт виробничих
потужностей на суму 339,75 тис. грн., витрати по
протипожежної безпеки, охорони працi i технiки безпеки на
суму 6,39 тис. грн
Інформація
щодо
проблем,
які
впливають на діяльність емітента;
ступінь залежності від законодавчих
або економічних обмежень

Неможливiсть застосування податкових векселiв по сплатi
податку на додану вартiсть при iмпортi товару на митну
територiю України викликає вiдволiкання грошових коштiв вiд
виробничих потреб (близько 80% комплектуючих та матерiалiв
є iмпортними). В умовах фiнансової кризи останнiх рокiв на
дiяльнiсть Товариства вплинуло також падiння фiнансової
спроможностi клiєнтiв. Також на дiяльнiсть пiдприємства
безпосередньо впливає зростання цiн на матерiали та
енергоносiї, коливання валютних курсiв.

Інформація
про
факти
виплати
штрафних санкцій (штраф, пеня,
неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства

Протягом 2011 року ПАТ "ЗТР" виплатило штрафнi санкцiї у
сумi 359,18 тис. грн., у тому числi:
- штраф за простiй вагонiв, залiзничний тариф штраф за
невиконання плану (Тех. ПД - 3, ДП "Приднiпровська
залзниця") - 41,30 тис. грн.;
- пеня за порушення грошового зобов'язання (прострочення
платежу), згiдно решення суду 11/290/10 вiд 04.01.2011, ПП
"Пронет" - 6,85 тис. грн.;
- штраф, податкове повiдомлення-рiшення вiд 13.05.2011 №
0001030802, №0001020802, Державний бюджет - 2 грн.;
- штраф, податкове повiдомлення-рiшення вiд 25.02.2011 №
0001050802, №0001060802, Державний бюджет - 2 грн.;
- штраф, податкове повiдомлення-рiшення вiд 07.09.2011 № 68,
Державний бюджет - 0,33 тис. грн.;
- штраф, податкове повiдомлення-рiшення вiд 07.09.2011 № 67,
Державний бюджет - 1,65 тис. грн.;
- штраф, за порушення термiнiв постачання продукцiї (справа
1/5009/4839/11 вiд 11.10.2011), ДП "НЕК"Укренерго" - 302,85
тис. грн.;
- пеня (наказ вiд 22.08.2011 по справi № 7/5009/4144/11 вiд
11.08.2011), ТОВ "НЕПП" - 0,69 тис. грн.;
- штраф, (рiшення ФССТВП № 386 вiд 10.11.2011), Ленiнська
дирекцiя ФССТВП - 5,51 тис. грн.;

Опис
обраної
політики
щодо
фінансування діяльності емітента,
достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи

У звiтному роцi Товариством залучались додатковi кошти для
продовження удосконалення технологiї та обладнання, для
поточних виробничих потреб.Структура капiталу Товариства на
31.12.11 становить: 28.3% - власний капiтал, 71.7% -
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покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

зобов’язання. На кiнець 2011р показники лiквiдностi
Товариства становлять: показник термiнової лiквiдностi 58%,
показник поточної лiквiдностi 79%. Збiльшення долi власного
капiталу на кiнець 2011р обумовлено збiльшенням
нерозподiленого прибутку

Інформацію про вартість укладених,
але ще не виконаних договорів
(контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані
прибутки від виконання цих договорів

На кiнець 2011р. Товариством укладено, але ще не виконано
договорiв на поставку продукцiї на суму еквiвалентну 2 800 415
тис. грн. Очiкуваний валовий прибуток вiд виконання таких
контрактiв складає 815 024 тис. грн. Термiн виконання
договорiв на поставку - 2012-2014 рр.

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

В стратегiчних цiлях ПАТ ЗТР є збереження ведучих позицiй в
обсязi реалiзацiї на ринках СНД, а також розвиток програм у
сферi пiдготовки персоналу, продовження iнвестицiйної
програми, впровадження нового обладнання, вдосконалення
конструкцiй i технологiй, нових мiжнародних стандартiв якостi,
активiзацiя комерцiйної роботи в країнах Європи та Америки,
Пiвденно-Схiдної Азiї та Тихоокеанського регiону, Ближнього
Сходу та Африки, та багато iнших дiй, якi дозволять у
найближчi декiлька рокiв збiльшувати обсяги виробництва та
продажу.

Опис
політики
емітента
щодо
досліджень та розробок, вказати суму
витрат на дослідження та розробку за
звітний рік

ПАТ "ЗТР" продовжує роботу по удосконаленню конструкцiй
трансформаторiв, та розробцi нових конструкцiй, виробництвi
керуємих, шунтуючих реакторiв та виробництвi систем
монiторингу. Витрати на iнновацiї у 2011 роцi, тис.грн.
Придбання науково-дослiдних розробок: 300 Придбання
машин, обладнання та програмного за-безпечення (за
виключенням витрат на НДР):7 200 Iншi витрати: 2 438 Всього:
9 938 Обсяг реалiзованої iнновацiйної продукцiї у 2011 роцi,
тис.грн.; Всього;у т.ч. за межi України Обсяг реалiзованої
промислової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у вiдпускних
цiнах пiдприємства без ПДВ, акцизного збору та iнших
непрямих податкiв;3 590 546;2 972 772 Обсяг реалiзованої
iнновацiйної продукцiї (робiт, послуг), що є новими для ринку
пiдприємства;746 884;711 364

Інформація щодо судових справ,
стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства або його посадові
особи (дата відкриття провадження у
справі, сторони, зміст та розмір
позовних вимог, найменування суду, в
якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це зазначається

1. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.03.2010р. Сторони:
Карпинський В.М. (позивач) до ВАТ "ЗТР" (вiдповiдач) Змiст та
розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення 2688,00
грн. недоплаченої за час простою заробiтної плати та 1000,00
грн. витрат на юридичну допомогу. Найменування суду, в
якому розглядається справа: Ленiнський районний суд м.
Запорiжжя Поточний стан розгляду: Справу розглянуто,
рiшенням Ленiнського районного суду м. Запорiжжя вiд
19.11.2010р. у задоволенi позову вiдмовлено повнiстю. Ухвалою
Апеляцiйного суду Запорiзької областi вiд 19.11.2011р. рiшення
суду першої iнстанцiї залишено без змiн.
2. Дата вiдкриття провадження у справi: 19.09.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач) до ТОВ "Торгiвельний будинок
«Лiнкольн» (вiдповiдач) Змiст та розмiр позовних вимог:
Позовна заява про стягнення 19890,00 грн. заборгованостi за
договором постачання, 1591,20 грн. штрафу та судових витрат.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто, рiшенням Господарського суду позов
задоволено повнiстю. Стягнуто з ВАТ "Торгiвельний будинок
«Лiнкольн» суму заборгованостi за за договором постачання у
розмiрi 19890,00 грн., 1591,20 грн. штрафу та 450,81 грн.
судових витрат.
3. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.10.2011р. Сторони:
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ПАТ "ЗТР" (позивач) до Запорiзького обласного вiддiлення
Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати
працездатностi в особi Виконавчої дирекцiї (вiдповiдач) Змiст
та розмiр позовних вимог: Адмiнiстративний позов про
визнання протиправним та скасування Рiшення вiд 12.10.2011р.
№3. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Запорiзький окружний адмiнiстративний суд Поточний стан
розгляду:
Постановою
Запорiзького
окружного
адмiнiстративного
суду
вiд
25.10.11
у
задоволенi
адмiнiстративного позову вiдмовлено повнiстю. Подається
апеляцiйна скарга.
4. Дата вiдкриття провадження у справi 28.05.2010р. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (позивач),ФОП Бурлаков О.Л.(вiдповiдач) Змiст та
розмiр позовних вимог: Позовна заява про зобов’язання
звiльнити та повернути земельну дiлянку Найменування суду, в
якому розглядається справа: 1. Господарський суд Запорiзької
областi, 2. Донецький апеляцiйний господарський суд, 3.
Вищий господарський суд України Поточний стан розгляду:
06.12.2011р. постановою Вищого господарського суду України
постанова Донецького апеляцiйного суду скасована, а рiшення
господарського суду Запорiзької областi (яким у задоволеннi
позову вiдмовлено) вiд 21.06.2011р. залишено без змiн.
5. Дата вiдкриття провадження у справi 05.03.2009р Сторони:
ФОП Бурлаков О.Л.(позивач),Запорiзька мiська рада,ПАТ
«ЗТР» (вiдповiдачi) Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна
заява про визнання права власностi на об’єкти нерухомого
майна розташованi за адресою м. Запорiжжя, Днiпропетровське
шосе, 3, присвоєння цим об’єктам нової адреси. Найменування
суду, в якому розглядається справа: 1. Господарський суд
Запорiзької областi, 2. Донецький апеляцiйний господарський
суд, 3. Вищий господарський суд України Поточний стан
розгляду: 24.01.2012р. - Постановою Вищого господарського
суду України вiдмовлено у вiдновленнi пропущеного строку для
подання касацiйної скарги на постанову Донецького
господарського апеляцiйного суду вiд 29.08.2011р. (якою
задоволена апеляцiйна скарга ПАТ «ЗТР» i скасовано рiшення
господарського суду Запорiзької областi вiд 20.03.2009р.)
6. Дата вiдкриття провадження у справi 28.02.2011р Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НАЕК «Енергоатом» (вiдповiдачi)
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованостi та штрафних санкцiй у сумi 19382,01 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
06.04.2011р. - рiшенням суду на користь ПАТ «ЗТР» стягнуто
основний борг 15801,32 грн., 1000,00 грн. - пенi, 927.99 грн.
iнфляцйних втрат, 430,17 грн. 3 % рiчних, 193,82 грн.
держмита, 236,00 грн. витрат на IТЗ судового процесу.
7. Дата вiдкриття провадження у справi 04.03.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НАЕК «Енергоатом» (вiдповiдачi)
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованостi та штрафних санкцiй у сумi 91940,98 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
22.03.2011р. рiшенням суду на користь ПАТ «ЗТР» стягнуто
1220,94 грн. пенi, 5919,49 грн. штрафу, 236,31 грн. - 3 %
рiчних, 919,41 грн. держмита, 236,00 грн. - витрат на IТЗ
судового процесу.
8. Дата вiдкриття провадження у справi 04.03.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НАЕК «Енергоатом» (вiдповiдачi)
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованостi та штрафних санкцiй у сумi 92736,83 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
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Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
21.06.2011р. - ухвалою суду затверджено мирову угоду проте,
що вiдповiдач виконав свої зобов’язання, сплативши борг, та
про його зобов’язання сплатити на користь ПАТ «ЗТР» суми
держмита та витрат на IТЗ судового процесу.
9. Дата вiдкриття провадження у справi 04.03.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НАЕК «Енергоатом» (вiдповiдачi)
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованостi та штрафних санкцiй у сумi 92068,32 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
13.04.2011р. ухвалою суду затверджено мирову угоду проте,
позивач вiдмовляється вiд позову (оскiльки борг сплачено), а
вiдповiдач вiдшкодовує позивачу всi судовi витрати.
10. Дата вiдкриття провадження у справi 25.02.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НАЕК «Енергоатом» (вiдповiдачi)
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованостi та штрафних санкцiй у сумi 159404,25 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
14.04.2011р. - ухвалою суду затверджено мирову угоду проте,
позивач вiдмовляється вiд позову (оскiльки борг сплачено), а
вiдповiдач вiдмовляється вiд зустрiчного позову про стягнення з
позивача пенi у сумi 4007,30 грн.
11.Дата вiдкриття провадження у справi 24.02.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НАЕК «Енергоатом» (вiдповiдачi)
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованостi та штрафних санкцiй у сумi 25400,72грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
14.04.2011р. - ухвалою суду затверджено мирову угоду проте,
позивач вiдмовляється вiд позову (оскiльки борг сплачено), а
вiдповiдач вiдмовляється вiд зустрiчного позову про стягнення з
позивача пенi у сумi 3972,90 та штрафу у сумi 6651,90 грн.
12. Дата вiдкриття провадження у справi 09.09.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДП «НЕК «Укренерго» (вiдповiдачi) Змiст
та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
штрафних санкцiй за договором поставки у сумi 2670048,27грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
14.10.2011р. - ухвалою суду прийнято заяву позивача про
вiдмову вiд позову та припинено провадження у справi. 13. Дата
вiдкриття провадження у справi 09.09.2011р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач),ДП «НЕК «Укренерго» (вiдповiдачi) Змiст та
розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення штрафних
санкцiй за договором поставки у сумi 1060646,78 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд м.Києва Поточний стан розгляду:
02.11.2011р. - ухвалою суду прийнято заяву позивача про
вiдмову вiд позову та припинено провадження у справi.
14. Дата вiдкриття провадження у справi 16.08.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач),ДП «НЕК «Укренерго»в особi
Пiвнiчної ЕС (м. Харкiв) (позивач). Змiст та розмiр позовних
вимог: Позовна заява про стягнення штрафних санкцiй за
договором поставки у сумi 4326405,12 Найменування суду, в
якому розглядається справа: Господарський суд Запорiзької
областi Поточний стан розгляду: 11.10.2011р. ухвалою суду
затверджено мирову угоду вiдповiдно, до якої сторони досягли
згоди про зменшення суми штрафних санкцiй до 302848,36 грн.
15. Дата вiдкриття провадження у справi 06.12.2011р. Сторони:
ПАТ "ЗТР" (позивач),ДЮОСК “Дозвiлля-Центр” (вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
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заборгованостi за договором оренди у сумi 50087,22 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi Поточний стан розгляду:
21.12.2011р. рiшенням суду позов задоволено повнiстю.
16. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.07.2006р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання недiйсними податкових
повiдомлень рiшень № 0000771312/2 вiд 24.05.2006р. та №
0000821312/0 вiд 28.12.2005р. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Запорiзької областi,
Запорiзький
апеляцiйний
господарський
суд,
Вищий
адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду: Справу
розглянуто. Постановою Вищого адмiнiстративного суду
України вiд 25.11.2009р. постанова господарського суду
Запорiзької областi вiд 21.09.2006р. та ухвала Запорiзького
апеляцiйного господарського суду вiд 22.12.2006р. вiдмiненi
частково: в частинi податкового повiдомлення - рiшення №
0000821312/0 вiд 28.12.2005р. рiшення залишенi в силi, а в
частинi податкового повiдомлення - рiшення № 0000771312/2
вiд 24.05.2006р. направлено на новий розгляд. Рiшенням
Запорiзького
окружного
адмiнiстративного
суду
вiд
01.04.2010р. позов ВАТ «ЗТР» задоволений в повному обсязi.
Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного
суду вiд 05.10.2011р. рiшення Запорiзького окружного
адмiнiстративного суду залишене без змiн.
17. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.01.2007р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання протиправним i вiдмiнi
першої податкової вимоги вiд 13.12.2006р. № 1/66, а також
визнання незаконними дiй СДПI по роботi з ВПП щодо вимог
про погашення податкових векселiв. Найменування суду, в
якому розглядається справа: Господарський суд Запорiзької
областi, Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд,
Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду
України вiд 26.07.2011р. постанова господарського суду
Запорiзької
областi
вiд
01.06.2007р.
та
ухвала
Днiпропетровського апеляцiйного господарського суду вiд
22.12.2006р., якими вiдмовлено в задоволеннi позовних вимог
ВАТ «ЗТР», залишенi без змiн.
18. Дата вiдкриття провадження у справi: 26.06.2007р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання протиправним i вiдмiнi
першої податкової вимоги вiд 10.05.2007 № 1/17р.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi, Днiпропетровський
апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний
суд України. Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. У
зв'язку iз поданням СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
касацiйної
скарги,
справа
знаходиться
у
Вищому
адмiнiстративному судi України (до розгляду ще не
призначена).
19. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.08.2007р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про про визнання протиправними i
вiдмiнi податкових повiдомлень-рiшень вiд 15.05.2007р. №
0000160802/1, вiд 12.03.2007р. № 0000180802/0, рiшення про
застосування штрафних санкцiй вiд 12.03.2007р. №
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0000200802/0, рiшення про застосування штрафних санкцiй вiд
12.03.2007р. № 0000190802/0 в частинi нарахування штрафних
санкцiй у розмiрi 680,00 грн. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Запорiзької областi,
Запорiзький
окружний
адмiнiстративний
суд,
Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий
адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду: Справу
розглянуто. Постановою Вищого адмiнiстративного суду
України вiд 05.05.2011р. постанова господарського суду
Запорiзької областi та постанова Днiпропетровського
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiдмiненi частково:
податкове повiдомлення - рiшення вiд 15.05.2007р. №
0000160802/1, рiшення про застосування штрафних санкцiй вiд
12.03.2007р. № 0000200802/0 та рiшення про застосування
штрафних санкцiй вiд 12.03.2007р. № 0000190802/0 в частинi
нарахування штрафних санкцiй у розмiрi 680,00 грн. визнанi
протиправними та скасованi, а в частинi податкового
повiдомлення - рiшення № 0000180802/0 вiд 12.03.2007р. справу
направлено на новий розгляд. Рiшенням Запорiзького
окружного адмiнiстративного суду вiд 20.06.2011р. в позовi
ПАО «ЗТР» вiдмовлено. 30.06.2011р. направлена апеляцiйна
скарга до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного
суду (справу до розгляду не призначено).
20. Дата вiдкриття провадження у справi:02.11.2007р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Скарга на ухвалу
мiсцевого суду Ленiнського району м. Запорiжжя про надання
права на проведення позапланової перевiрки СДПI по роботi з
ВПП у м. Запорiжжi. Найменування суду, в якому розглядається
справа: Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд,
Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного
адмiнiстративного суду скаргу ВАТ «ЗТР» задоволена у
повному об'ємi. Справа знаходиться на розглядi у Вищому
адмiнiстративному судi України (справу до розгляду не
призначено).
21. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.12.2007р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання протиправними i вiдмiнi
податкових
повiдомлень-рiшень
№
0000450802/0
вiд
08.05.2007р., № 0000460802/2 вiд 04.10.2007р. Найменування
суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Запорiзької
областi,
Днiпропетровський
апеляцiйний
адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України.
Поточний
стан
розгляду:
Справу
розглянуто.
Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд вiдмовив
у позовi, чим задовольнив скаргу СДПI по роботi з ВПП у м.
Запорiжжi. ВАТ «ЗТР» подано касацiйну скаргу, справа
знаходиться у Вищому адмiнiстративному судi України (до
розгляду ще не призначена).
22. Дата вiдкриття провадження у справi: 29.12.2007р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання протиправним i вiдмiнi
податкового повiдомлення-рiшення № 0000470802/2 вiд
15.10.2007р. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан
розгляду: Справу розглянуто. Розгляд справи призупинено до
вступу у законну силу рiшення по iншiй справi.
23. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.07.2008р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
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(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання протиправним i вiдмiнi
податкового повiдомлення-рiшення № 00000010802/0 вiд
09.01.2008р. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi, Днiпропетровський
апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний
суд України. Поточний стан розгляду: Справу розглянуто.
Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд вiдмовив
у позовi, чим задовольнив скаргу СДПI по роботi з ВПП у м.
Запорiжжi. ВАТ «ЗТР» подано касацiйну скаргу, справа
знаходиться у Вищому адмiнiстративному судi України (до
розгляду ще не призначена).
24. Дата вiдкриття провадження у справi: 04.11.2009р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
визнання протиправними i вiдмiнi податкового повiдомленнярiшення вiд 08.05.2009р. № 0000360802/0, рiшень про
застосування штрафних (фiнансових) санкцiй вiд 08.05.2009р.
№ 0000380802/0 № 0000370802/0, податкових рiшень вiд
16.06.2009р. № 0000490802/0 № 0000440802/0. Найменування
суду, в якому розглядається справа: Запорiзький окружний
адмiнiстративний
суд,
Днiпропетровський
апеляцiйний
адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: Справу
розглянуто.
Рiшенням
Запорiзького
окружного
адмiнiстративного суду позов ВАТ «ЗТР» задоволено у повному
обсязi.
Ухвалою
Днiпропетровського
апеляцiйного
адмiнiстративного суду це рiшення залишено в силi.
25. Дата вiдкриття провадження у справi:21.01.2010р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
визнання протиправним i вiдмiнi рiшення про застосування
штрафних (фiнансових) санкцiй вiд 18.06.2009р. №
0000500802/0. Найменування суду, в якому розглядається
справа: Запорiзький окружний адмiнiстративний суд,
Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд, Вищий
адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду: Справу
розглянуто.
Рiшенням
Запорiзького
окружного
адмiнiстративного суду у задоволеннi позову вiдмовлено.
Постановою
Днiпропетровського
апеляцiйного
адмiнiстративного суду вiд 24.05.2011р. рiшення Запорiзького
окружного адмiнiстративного суду скасоване, позов задоволено
в повному обсязi. СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi подано
касацiйну
скаргу,
справа
знаходиться
у
Вищому
адмiнiстративному судi України (до розгляду ще не
призначена).
26. Дата вiдкриття провадження у справi:30.06.2010р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
визнання протиправними i вiдмiнi рiшень про застосування
штрафних (фiнансових) санкцiй вiд 20.11.2009р. № 0001350802 ,
№ 0001360802, № 0001370802. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Запорiзький окружний адмiнiстративний
суд, Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний суд,
Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Рiшенням Запорiзького окружного
адмiнiстративного суду позовнi вимоги ВАТ «ЗТР» задоволено
у
повному
обсязi.
Днiпропетровський
апеляцiйний
адмiнiстративний суд вiдмовив у позовi, чим задовольнив
скаргу СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi. ПАТ «ЗТР»
подано касацiйну скаргу, справа знаходиться у Вищому
адмiнiстративному судi України (до розгляду ще не
призначена).
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27. Дата вiдкриття провадження у справi:22.12.2010р. Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
визнання протиправним i вiдмiнi рiшення про застосування
штрафних (фiнансових) санкцiй вiд 19.11.2010р. № 0001200802.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорiзький
окружний
адмiнiстративний
суд,
Днiпропетровський
апеляцiйний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Рiшенням Запорiзького окружного
адмiнiстративного суду у задоволеннi позову вiдмовлено.
Направлена
касацiйна
скарга
до
Днiпропетровського
апеляцiйного адмiнiстративного суду.
28. Дата вiдкриття провадження у справi:18.02.2011р. Сторони:
ТОВ “Укрспецмаш” (позивач) до ВАТ «ЗТР» (вiдповiдач). Змiст
та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення боргу за
поставлений товар в сумi 379 800 грн. 00 коп. та визнання
недiйсним правочину. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Запорiзької областi,
Донецький
апеляцiйний
господарський
суд,
Вищий
господарський суд України. Поточний стан розгляду: Справу
розглянуто, позов задоволено.
29. Дата вiдкриття провадження у справi:11.03.2011р. Сторони:
ТОВ «Укрспецмаш» (позивач) до ВАТ «ЗТР» (вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
боргу за поставлений товар в сумi 190 800 грн. 00 коп.
Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi, Донецький апеляцiйний
господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: Справу розглянуто, позов задоволено.
30. Дата вiдкриття провадження у справi:08.06.2011р. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (позивач) до ТОВ “Укрспецмаш” (вiдповiдач). Змiст
та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення збиткiв
у розмiрi 72 000 грн. 00 коп. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Донецької областi,
Донецький апеляцiйний господарський суд. Поточний стан
розгляду: Справу розглянуто, позов задоволено.
31. Дата вiдкриття провадження у справi:18.07.2011р. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
визнання протиправними i вiдмiнi податкових повiдомленьрiшень вiд 06.07.2011р. № 0001600802, № 0001610802.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорiзький
окружний адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Рiшенням Запорiзького окружного
адмiнiстративного суду позовнi вимоги ПАТ «ЗТР» задоволено
у повному обсязi.
32. Дата вiдкриття провадження у справi: 10.08.2011р. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (позивач) до ТОВ “Укрспецмаш” (вiдповiдач). Змiст
та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення збиткiв
у розмiрi 372 337 грн. 94 коп. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Донецької областi,
Донецький
апеляцiйний
господарський
суд,
Вищий
господарський суд України. Поточний стан розгляду: Справу
розглянуто. У задоволеннi позовних вимог вiдмовлено. ПАТ
«ЗТР» подано касацiйну скаргу до Вищого господарського суду
України.
33. Дата вiдкриття провадження у справi: 15.09.2011р. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (вiдповiдач) до Спасюк I.I. (позивач). Змiст та
розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення збиткiв
спричинених внаслiдок ДТП у розмiрi 5000 грн., судових витрат
та витрат на надання правової допомоги. Найменування суду, в
якому розглядається справа: Ленiнський районний суд м.
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Запорiжжя Поточний стан розгляду: Справу розглянуто.
Позовнi вимоги задоволено частково. З ПАТ «ЗТР» стягнуто на
користь Спасюка I. I. суму в розмiрi 1571,00 грн.
34. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.07.2011р. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (позивач) до ПАТ "ММК iм. “Iллiча" (вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення
заборгованностi в розмiрi 81 040,63 грн. Найменування суду, в
якому розглядається справа: Господарський суд Донецької
областi Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. Позовнi
вимоги задоволено в повному обсязi.
35. Дата вiдкриття провадження у справi 24.12.2010р Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач), Запорiзька обласна державна
адмiнiстрацiя (вiдповiдач) Змiст та розмiр позовних вимог:
Позовна заява про визнання права власностi на об’єкти
нерухомого майна, розташованi за адресою м. Запорiжжя,
Днiпропетровське шосе, 3 Найменування суду, в якому
розглядається справа: 1. Господарський суд Запорiзької областi,
Поточний стан розгляду: Рiшенням господарського суду
Запорiзької областi вiд 20.01.2011р. позов задоволено.
36.Дата вiдкриття провадження у справi 18.03.2010р Сторони:
Хорунжа I.Л. (позивач), ВАТ «ЗТР» (вiдповiдач) Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про поновлення на роботi
Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Ленiнський районний суд м. Запорiжжя, 2. Апеляцiйний суд
Запорiзької областi Поточний стан розгляду: Рiшенням
Ленiнського районного суду м. Запорiжжя вiд 25.11.2011р.,
залишеним в силi Апеляцiйним судом Запорiзької областi,
позов задоволено. Подано касацiйну скаргу до Вищого
спецiалiзованого суду.
37.Дата вiдкриття провадження у справi 15.11.2010р Сторони:
ВАТ «ЗТР» (позивач), Запорiзьке обласне вiддiлення Фонду
соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi
(вiдповiдач) Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
оскарження припису та рiшення. Найменування суду, в якому
розглядається
справа:
1.
Запорiзький
окружний
адмiнiстративний суд, 2. Днiпропетровський апеляцiйний
адмiнiстративний суд. Поточний стан розгляду: Постановою
Запорiзького
окружного
адмiнiстративного
суду
вiд
29.11.2010р.
в
позовi
вiдмовлено.
Постановою
Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд
22.02.2012р. позов задоволено.
38. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.12.2010г. Сторони:
ПАТ «ЗТР» (позивач) до ТОВ “Погляд-Прес”, ТОВ “IСКРАПРЕС”, Тимченко Артем Олегович (вiдповiдачi) Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про спростування недостовiрної
iнформацiї Найменування суду, в якому розглядається справа:
мiсцевий суд Ленiнського району м. Запорiжжя Поточний стан
розгляду: 05.05.2011р. Справу розглянуто, рiшенням суду позов
задоволено повнiстю. Визнанi вiдомостi проте, Запорiзький ЗТР
подарують одному великому українському чиновнику,
поширенi 26.08.2010р. в газетi “Iскра” № 36 (344) у статтi “Не
зависим” та на офiцiйному iнтернет-сайтi газети “Iскра” пiд
заголовком “ЗТР станет подарком киевскому чиновнику”
такими, що невiдповiдають дiйсностi. Зобов’язано ТОВ
“IСКРА-ПРЕС”
спростувати
зазначену
недостовiрну
iнформацiю. З вiдповiдачiв солiдарно стягнуто держмито в сумi
17,00 грн., та витрати на IТЗ розгляду справи у розмiрi 75,00
грн.
39. Дата вiдкриття провадження у справi: 10.06.2010г. Сторони:
Орловська В.І. (позивач) до ПАТ «ЗТР» (вiдповiдачi) Змiст та
розмiр позовних вимог: Позовна заява про поновлення на роботi
та стягнення 58486,88 грн. Найменування суду, в якому
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розглядається справа: мiсцевий суд Ленiнського району м.
Запорiжжя; апеляцiйний суд Запорiзької областi Поточний стан
розгляду: 11.05.2011р. справу розглянуто мiсцевим судом
Ленiнського району м. Запорiжжя, вiдповiдно до рiшення якого
позов задоволено повнiстю. Орловська В.I. поновлена на роботi
та стягнуто 58486,88 грн. 02.08.2011р. справу розглянуто
апеляцiйним судом Запорiзької областi за апеляцiйною скаргою
ПАТ «ЗТР», вiдповiдно до постанови якого у задоволеннi
апеляцiйної скарги вiдмовлено, а рiшення мiсцевого суду
залишено без змiн
Інша інформація, яка може бути Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання
істотною для оцінки інвестором Товариства за останнi три роки не проводився.
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

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні
засоби (тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на
початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

366120.000

374506.000

0.000

0.000

366120.000

374506.000

будівлі та
споруди

152518.000

161227.000

0.000

0.000

152518.000

161227.000

машини та
обладнання

196339.000

195540.000

0.000

0.000

196339.000

195540.000

транспортні
засоби

2811.000

2466.000

0.000

0.000

2811.000

2466.000

інші

14452.000

15273.000

0.000

0.000

14452.000

15273.000

2. Невиробничого
призначення:

23094.000

23055.000

0.000

0.000

23094.000

23055.000

будівлі та
споруди

22589.000

22890.000

0.000

0.000

22589.000

22890.000

машини та
обладнання

71.000

90.000

0.000

0.000

71.000

90.000

транспортні
засоби

373.000

12.000

0.000

0.000

373.000

12.000

інші

61.000

63.000

0.000

0.000

61.000

63.000

Найменування
основних засобів

Основні засоби, всього
(тис. грн.)
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Усього

389214.000
Опис

397561.000

0.000

0.000

389214.000

397561.000

Залишкова вартiсть на початок 2011 року (тис. грн.)
1.Виробничого призначення: 366120
- будiвлi та споруди – 152518
- машини та обладнення – 196339
- транспортнi засоби - 2811
- iнше - 14452 2.
2.Невиробничого призначення: 23 094
- будiвлi та споруди - 22 589
- машини та обладнення – 71
- транспортнi засоби – 373
- iнше - 61
Всього: 389 214
Стунiнь зносу на початок 2010 року (%)
1.Виробничого призначення: 38
- будiвлi та споруди – 30
- машини та обладнення – 40
- транспортнi засоби – 66
- iнше - 60 2.
2.Невиробничого призначення: 37
- будiвлi та споруди – 33
- машини та обладнення – 84
- транспортнi засоби – 76
- iнше – 94
Всього: 38
Залишкова вартiсть на кiнець 2011 року (грн.)
1.Виробничого призначення: 374506
- будiвлi та споруди – 161227
- машини та обладнення – 195540
- транспортнi засоби – 2466
- iнше - 15273
2.Невиробничого призначення: 23055
- будiвлi та споруди – 22890
- машини та обладнення – 90
- транспортнi засоби - 12
- iнше - 63
Всього: 397561
Стунiнь зносу на кiнець 2011 року (%)
1.Виробничого призначення: 40
- будiвлi та споруди - 29
- машини та обладнення – 44
- транспортнi засоби – 74
- iнше - 62 2.
Невиробничого призначення: 37
- будiвлi та споруди – 34
- машини та обладнення - 82
- транспортнi засоби – 55
- iнше - 94
Всього: 40
Ступiнь використання основних засобiв складає 96,55 %.
Коефiцiєнт оновлення (вiдношення вартостi основних засобiв введених в експлуатацiю
протягом 2011 року до вартостi дiючих основних засобiв) складає 5,01 %.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 629 903 тис. грн.
Нараховано знос основних засобiв на початок перiоду 240 689 тис. грн. Первiсна
вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 661 123 тис. грн.
Нараховано знос основних засобiв на кiнець перiоду 263 562 тис. грн.
Основнi засоби (будiвлi споруди) залишковою балансовою вартiстю 94 830 тис. грн.
знаходяться в заставi.
Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю 10 798 тис. грн. на
консервацiї. Основнi засоби (будiвлi та споруди) залишковою вартiстю 0 тис. грн.
знаходяться пiд арештом.
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Iстотнi змiни у вартостi основних засобiв обумовленi введенням в експлуатацiю нових
основних засобiв, проведенням реконструкцiй, модифiкацiй згiдно iнвестицiйного
бюджету.
Термiн та умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного
основного засоба групи.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi введенням в експлуатацiю нових
основних засобiв, проведенням реконструкцiй, модифiкацiй згiдно iнвестицiйного
бюджету.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

1064385.000

505648.000

Статутний капітал
(тис. грн.)

22103.000

22103.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

22103.000

22103.000

Опис

Згiдно п. 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України нами зроблено аналiз вартостi
чистих активiв Товариства у порiвнянi iз розмiром статного капiталу Товариства на
кiнець року та мiнiмальним розмiром статутного капiталу, встановленого
законодавством. Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства проведено за
"Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", схвалених Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку рiшенням № 485 вiд 17.11.2004р. Чистi активи Товариства станом
на 31.12.2011 р. складають 1 064 385 тис. грн., тобто на 1 042 282 тис.грн. бiльше,
нiж величина статутного капiталу та вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного
кодексу України вiд 16.01.2003р. №435-IV. За наслiдками 2011 р. чистi активи
Товариства у порiвняннi з 2010 р. збiльшилися на 558 737 тис. грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець 2011 року складає 1 064 385 тис. грн.,
що перевищує розмiр статутного капiталу та перевищує мiнiмальний розмiр
статутного капiталу, встановлений законодавством на дату створення Товариства.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

1842879.000

X

X

30.05.2011

159796.000

7.800000000000

30.05.2013

у тому числі:
ПАТ КБ "Правекс- Банк"
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Фiлiя "Вiддiлення ПАТ
Промiнвестбанк в м.
Запорiжжя"

10.09.2010

147811.000

7.500000000000

08.09.2012

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ
Промiнвестбанк в м.
Запорiжжя"

26.06.2009

305730.000

7.500000000000

26.06.2009

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ
Промiнвестбанк в м.
Запорiжжя"

19.11.2010

179770.000

7.500000000000

17.11.2012

ПАТ "ВТБ-Банк"

30.03.2011

195750.000

7.200000000000

29.03.2012

ПАТ "IНГ БАНК УКРАЇНА"

27.12.2011

239694.000

8.210000000000

27.01.2012

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ
Промiнвестбанк в м.
Запорiжжя"

23.04.2010

87249.000

7.500000000000

16.04.2012

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ
Промiнвестбанк в м.
Запорiжжя"

16.08.2007

407480.000

7.500000000000

10.07.2012

ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"

28.10.2011

19974.000

5.400000000000

22.09.2012

ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"

28.10.2011

55929.000

5.400000000000

22.09.2012

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

2040.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

697358.000

X

X

Усього зобов'язань

X

2702073.000

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
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Опис:

д/в

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

Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

08.04.2011

11.04.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

22.04.2011

22.04.2011

Спростування

11.05.2011

12.05.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

30.05.2011

30.05.2011

Зміна складу посадових осіб
емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2011

2

1

2

2010

4

3

3

2009

3

2

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

Ні

Реєстраційна комісія

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): Зберiгач

Так

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

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть):

X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

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

X

Інше (запишіть): прийняття рiшення про розподiл прибутку та визначення розмiру рiчних
дивiдендiв

Так

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1

Кількість членів наглядової ради

5

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

3

Кількість представників держави

0

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

5

5

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

6

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

5
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Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх
трьох років?

27

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Ні

Так
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): з членами Наглядової ради укладено цивільно-правовий договір, умовами
зазначеного договору віплата винагороди не передбачена.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): інші вимоги відсутні

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

88

Так
Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

08.04.2011 за рiшенням чергових Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ "ЗТР" було прийняте рiшення про
вiдкликання та обрання складу Наглядової ради
Товариства.
Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 особи.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років - 4.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів
акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

1

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

2

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

3

Члени наглядової ради (голова наглядової
ради)

Ні

Так

Ні

4

Юридичний відділ (юрист)

Так

Ні

Ні

5

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

6

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

7

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

8

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

9

Відділ або управління, яке відповідає за роботу
з акціонерами

Ні

Ні

Ні

10

Інше(запишіть): В Товариствi немає iнших
посадових осiб якi вiдповiдають за зберiгання
протоколiв.

Ні

Ні

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

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного
фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та
членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про
додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження 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
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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

1

Положення про загальні збори акціонерів

X

2

Положення про наглядову раду

X

3

Положення про виконавчий орган (правління)

X

4

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

5

Положення про ревізійну комісію

6

Положення про акції акціонерного товариства

X

7

Положення про порядок розподілу прибутку

X

8

Інше (запишіть):
Положення "Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв".
Положення "Про порядок надання iнформацiї акцiонерам".

X

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

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у
пресі,
Документи
надаються
оприлюднюється
для
в
загальнодоступній ознайомлення
безпосередньо
інформаційній
базі даних
в
акціонерному
ДКЦПФР про
товаристві
ринок цінних
паперів

Інформація
розміщується
Копії
документів
на власній
надаються
інтернетна запит
сторінці
акціонера акціонерного
товариства

1

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

2

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

Ні

Так

Так

Так

Так

3

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Ні

Так

Так

Так

Так
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4

Статут та
внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

5

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

6

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

1

Не проводились взагалі

X

2

Менше ніж раз на рік

X

3

Раз на рік

X

4

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
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Інше (запишіть)

Рiшення про змiну аудитора не приймалось.

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

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

1

Випуск акцій

X

2

Випуск депозитарних розписок

X

3

Випуск облігацій

X

4

Кредити банків

5

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
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6

Інше (запишіть):

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв
професійний
рівень особи

X

Не задовольняли
умови договору з
особою

X

Особу змінено на
вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗТР" (протокол № 25 вiд
26.11.2011) форму iснування простих iменних акцiй Товариства змiнено з
документарної на бездокументарну (дематераiлiзацiя ЦП). У зв'язку чим 31.03.2011
припинено дiю договору на ведення системи реєстру (договiр № 49 вiд 03.03.2003),
укладеного зТОВ "Об'єднаний фондовий реєстратор" (реєстроутримувач, код за
ЄДРОПУ 25591841). Акт приймання-передачi реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв ВАТ "ЗТР" № б/н вiд 21.02.2011 пiдписаний представниками ТОВ "Об'єднаний
фондовий реєстратор" (реєстроутримувач), ВАТ "ЗТР" (емiтент), ТОВ "Український
енергетичний реєстр" (зберiгач, код за ЄДРПОУ 2165606). За рiшенням позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗТР" (протокол № 25 вiд 26.11.2011) зберiгачем,
який забезпечить вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства
обрано ТОВ "Український енергетичний реєстр", зi збергачем укладено договiр про
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних цiнних паперiв (договiр № 8
вiд 30.12.2010). За рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "ЗТР"
(протокол № 25 вiд 26.11.2011) депозитарiєм, який забезпечить обслуговування
випуску цiнних паперiв Товариства обрано ПрАТ "ВДЦП" , з депозитарiєм укладен
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договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв (договiр № Е2887/10 вiд
28.12.2010).Вищезазначенi рiшення прийнятi на виконання вимог частини 2 статтi 20
ЗУ "Про акцiонернi товариства".
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: д/в ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено: д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року
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Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)

15.02.2012

за ЄДРПОУ

00213428

за КОАТУУ

2310136900

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР"

Підприємство
Територія
Організаційноправова форма
господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

Орган державного
управління

за КОДУ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру

тис.грн.

230

31.10.1

Контрольна сума

Адреса

69600, м. Запорiжжя, Днiпропетровське шоск, 3

Середня кількість
працівників

0
Баланс станом на 31.12.2011
Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

2247

4442

- первісна вартість

011

8536

11090

- накопичена амортизація

012

( 6289 )

( 6648 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

4589

7858

- залишкова вартість

030

389214

397561

- первісна вартість

031

629903

661123

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:
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- знос

032

( 240689 )

( 263562 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

- які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

040

7515

7350

- інші фінансові інвестиції

045

1314696

1314696

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

192

195

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

63474

7590

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1781927

1739692

Виробничі запаси

100

90604

210884

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

150417

215265

Готова продукція

130

106086

109605

Товари

140

26285

589

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

892711

776358

- первісна вартість

161

892732

776400

- резерв сумнівних боргів

162

( 21 )

( 42 )

- за бюджетом

170

191685

248836

- за виданими авансами

180

58689

43103

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

97

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

900

52848

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

45831

114393

- у т.ч. в касі

231

8

8

- в іноземній валюті

240

238428

192938

Інші оборотні активи

250

26193

40887

Усього за розділом II

260

1827829

2005706

III. Витрати майбутніх періодів

270

16437

21060

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

3626193

3766458

Пасив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

22103

22103

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

124850

124305

Резервний капітал

340

7592

7592

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

351103

910385

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

505648

1064385

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів
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Цільове фінансування

420

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

0

0

Довгострокові кредити банків

440

539026

159796

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

539026

159796

Короткострокові кредити банків

500

868208

829062

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

256795

854021

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530

193357

184296

- з одержаних авансів

540

400964

373737

- з бюджетом

550

1810

2040

- з позабюджетних платежів

560

56

52

- зі страхування

570

6642

23515

- з оплати праці

580

7184

7930

- з учасниками

590

843305

264544

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

3185

3080

Усього за розділом IV

620

2581506

2542277

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3626193

3766458

13

0
13

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

Примітки:
Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних стандартів бухгалтерського
обліку.
При упорядкуванні звітності з відображенням виправлених помилок за минулий період згідно П(С)БО №6
проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року на суму
- 2 894,7 тис. грн.:
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-

списання акцій ЗАТ «Трудовий колектив ВІТ»

У балансі підприємства нематеріальні активи відображені по первісній вартості і складаються з прав на
програмні запеспечення, ліцензій та дозвілів на торгівлю . Амортизація нараховується прямолінійним
методом.
Первісна вартість на початок року складає в сумі
8 536 тис. грн.
Накопичена амортизація на початок року
6 289 тис. грн.
Надійшло за рік прав на об’єкти промислової власності на
2 602 тис. грн
Вибуло ( списано ) за рік нематеріальних активів
48
тис. грн.
Первісна вартість на кінець року склала в сумі
11 090 тис. грн.
Накопичена амортизація на кінець року
6 648 тис. грн.
В балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:

Первісна вартість
на початок року
Накопичена амортизація на
початок року
Балансова
вартість
на
початок року
Надійшло за рік
Вибуття
за
рік
(за
балансовою вартістю)
Амортизаційні відрахування
Балансова вартість на кінець
року
Первісна вартість на кінець
року
Накопичена амортизація на
кінець року

Будинки,
споруди
та
передавальні
пристрої,
тис.грн.
253 463

Машини
та
обладнання,
тис.грн

Інші,
тис.грн.

Всього, тис.грн.

329 298

47 142

629 903

(78 356)

(132 888)

(29 445)

(240 689)

175 107

196 410

17 697

389 214

10 819
(188)

17 486
-

4 812
(125)

33 117
(313)

(1 621)
184 117

(18 266)
195 630

(4 570)
17 814

(24 457)
397 561

261 258

348 520

51 345

661 123

(77 141)

(152 890)

(33 531)

(263 562)

Незавершене будівництво на початок року складає
Надійшло за рік
Вибуло за рік
Незавершене будівництво на кінець року
у т.ч.:
- капітальне будівництво
- придбання (виготовлення) основних засобів
- придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4 589 тис.грн
38 992 тис.грн.
35 723 тис.грн
7 858 тис.грн.
7 123 тис.грн..
727 тис.грн.
8 тис.грн.

Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів стосовно основних засобів, переданих в
операційну оренду на дату балансу для кожного з таких строків оренди,
становить (тис.грн.):
Група основних засобів до одного року від одного року до п’яти більше п’яти років
Будинки і споруди
182,2
2694,2
Машини і обладнанні
1,2
909,4
Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась по методу ФІФО. Балансова
вартість запасів на кінець року складає 536 343 тис. грн., у тому чіслі :
♦
♦

Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби
♦ Паливо
♦ Тара і тарні матеріали

153 930
55 812

тис. грн.
тис. грн.

658
293

тис. грн.
тис. грн.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

Будівельні матеріали
Запасні частини
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари

17
96
78
215 265
109 605
589

Балансова вартість запасів, переданих у переробку складає 158 279
знаходяться на відповідальному зберіганні складає 17 тис.грн.

тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

тис. грн. Вартість матеріалів, які

Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість, яка буде погашена у строк, що
перевищує дванадцять місяців із дати балансу та дорівнює сумі 233,8 тис.грн., у тому числі:
♦ заборгованість за видані позики робітникам підприємства
195,5 тис.грн.
♦ заборгованість за розрахунки з підприємствами України
38,3 тис.грн.
Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати
балансу складає 1 121 145 тис. грн., у тому числі заборгованість за товари , роботи, послуги : 776 358 тис.грн.
Склад дебіторської заборгованості :
тис. грн..
31.12.2010 р.
31.12.2011 р.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по
розрахунками з іноземними підприємствами
818 651
695 297
Дебіторська заборгованість по основній діяльності по
розрахункам з підприємствами України
Мінус резерв сумнівних боргів
Фінансова дебіторська заборгованість:
- за виданими авансами
- по розрахункам з бюджетом:
- з податку на прибуток
- з ПДВ
- з податку на транспортні засоби
- інша поточна дебіторська заборгованість,
зменшена на резерв сумнівних боргів

74 081

81 103

(21)

(42)

58 689

43 103

168 253
23 399
33

198 538
50 265
33

900

52 848

Аналіз кредитної якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської
заборгованості наведено такими показниками:
тис. грн..
31.12.2010 р.
31.12.2011 р.
1.

Заборгованість, термін погашення якої, не настав
по розрахунками з клієнтами:
- Російської Федерації
- України
- Інші країни

774 742
317 937
77 948

2. Заборгованість, термін погашення якої, по розрахунками
з клієнтами настав:
- до
30 днів
39 363
- від
30 до 90 днів
11 966
- від
90 до 180 днів
6 138
- від
180 до 360 днів
11 434
- більш 360 днів
176

523 427
448 950
190 108

2 141
262
29
56
93

На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся прострочена дебіторська заборгованість
не є знеціненою заборгованістю та вважається повністю відшкодовуваною.
Дебіторська заборгованість з основної діяльності була передана до складу забезпечення позикових коштів та
гарантій, виданих міськими банками.
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Кредиторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2011 р. залишок кредиторської заборгованості по довгостроковим фінансовим
зобов’язанням складає 159 796 тис. грн., поточна заборгованість по фінансовим зобов’язанням ( кредити
банків) складає 1 683 083 тис. грн..
Загальна сумма поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2011 р. складає 856 279 тис. грн.., у тому
числі:
- поточна заборгованість за товари, роботи, послуги
184 296
- по розрахункам з одержаних авансів
373 737
- по розрахункам з бюджетом
2 040
- по розрахункам з бюджетних платежів
52
- по розрахункам зі страхування
23 515
- по розрахункам з оплати праці
7 930
- по розрахункам з учасниками по дивідендам
264 544
- по розрахункам з підзвітними особами
165
Кредиторська заборгованість з основної діяльності складається із заборгованості за товари, роботи, послуги
та одержаних авансів у сумі 558 033 тис. грн., у тому числі по розрахункам в іноземній валюті: 20,7 % дол..19,8% - євро, 5% - рос. руб.
Фінансові інвестиції, які увійшли до складу статті балансу : «Інші фінансові інвестиції» на дату баланса
оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку по собівартості на загальну суму 1 314 696 тис.
грн.
Довгострокові фінансові інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
станом на 31.12.2011 р. складають на загальну суму 7 355 тис. грн..
ВАТ “ Запоріжтрансформатор” має відносини з підприємствами, які належать до пов’язаних сторін:
- ТОВ “Гандбольний клуб”;
- ВАТ “ Завод малогабаритних трансформаторів»;
- ZTR –ENESTA;
- ВАТ “Запорізький кабельний завод”;
Протягом 2011 року здійснювалися операції з пов’язаними сторонами. Загальна вартість придбаної протягом
року сировини , послуг, орендних зобов’язань, реалізованої готової продукції та непогашених залишків по
розрахункам на кінець 2011 року склала:
Тис.грн.
Реалізація готової продукції
Доходи від сдачі в оренду основних засобів
Придбано сировини та матеріалів
Придбано послуг
Дебіторська заборгованість за готову продукцію
Отримані аванси
Кредиторська заборгованість за послуги
Кредиторська заборгованість по розрахункам за придбанні матеріали
Отримано позик
Погашено позик
Залишок непогашеної заборгованості по позикам
Нараховано процентів по отриманим позикам
Заборгованість по процентам, нарахованим на отримані позики
За 2011 рік від ZTR –ENESTA отримано дивідендів

136 595,9
3 488,4
(1 240,8)
(62 817,7)
69 872,6
58 174,6
( 356,0)
(0)
16 629,7
(19 641,5 )
( 14 932,2)
( 459,7)
( 119,1)
5069,1

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

2011 р.

Податок на прибуток - поточний
Витрати по відстроченому податку ( кредіт)
Витрати з податку на прибуток за рік
Розрахунок податку на прибуток здійснювався згідно з
обліку.

2010 р.

217 677
147 761
55 884
( 69 090)
273 561
78 671
національними стандартами бухгалтерського
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Кредит по відстроченому податку за 2010 рік склався тому, що на кінець року виникли
тимчасові різниці, які зменшують податок на прибуток у майбутніх періодах ( аванси отримані).
Витрати по відстроченому податку за 2011 рік склався тому,що на кінець року виникли
тимчасові різниці, які в майбутніх періодах збільшують податковий прибуток (залишок авансів,
виданих до 01.04.2011р.).

Керівник

I.С. Клейнер

Головний бухгалтер

Л. I. Нiколаєнко
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Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

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

010

3717412

2345675

Податок на додану вартість

015

-126866

-59889

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

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

035

3950546

2285786

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

040

( -2054440 )

( -1495433 )

- прибуток

050

1536106

790353

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

937979

815368

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( -60252 )

( -59705 )

Витрати на збут

080

( -116273 )

( -106176 )

Інші операційні витрати

090

( -966534 )

( -842484 )

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

1331026

597356

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

14739

6414

Інші доходи

130

32520

112473

Валовий:

Фінансові результати від операційної діяльності:
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З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( -153665 )

( -177674 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( -38516 )

( -106429 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

165

0

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

1186104

432143

- збиток

175

(0)

(0)

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

176

0

0

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

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( -273561 )

( -78671 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

912543

353472

- збиток

195

(0)

(0)

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

912543

353472

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

1819050

1129434

Витрати на оплату праці

240

199492

185425
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Відрахування на соціальні заходи

250

75699

69663

Амортизація

260

24863

26785

Інші операційни витрати

270

321977

304819

Разом

280

2441081

1716126

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній
період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.41300000

0.16000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцію

330

0.41300000

0.16000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки
Згідно вимогам П(С)БО № 15 “Дохід” , на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,
інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:
- покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
- підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими
активами);
- сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
- є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а
витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Аналіз доходів по категоріям:

2011

2010______

Трансформатори та реактори
2 905 208
1 919 073
Запасні частини та інша продукція
108 243
74 579
Роботи та послуги
72 746
45 761
Товари
504 349
246 373
___________________________________________________________________________________
Всього доходів від реалізації
3 590 546
2 285 786
У статті «Собівартість реалізованої продукції» - витрати сформовані згідно вимог П(С)БО № 16 “Витрати”
і містять фактичні прямі виробничі витрати та загальновиробничі витрати.
У статті «Адміністративні витрати» - відображено загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і
обслуговуванням підприємства (витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, витрати
на їх службові відрядження, на утримання основних засобів, охорону, юридичні, аудиторські та інші).
Стаття «Витрати на збут» склалася з витрат, пов’язаних з реалізацією продукції (агентські витрати пов’язані
з пошуком ринку збуту продукції, транспортні витрати на доставку продукції, утримання підрозділів, що
займаються збутом продукції, рекламу, тощо ).
Стаття « Інші операційні витрати» відображає втрати які склалися :
2011
від собівартості реалізованої іноземної валюти
від собівартості реалізованих інших оборотних активів

755 785
31 230

2010
618 437
23 715
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від собівартості реалізованої операційної оренди активів
228
209
від сумнівних та безнадійних боргів
181
2
втрат від операційних курсових різниць
157 831
176 722
від нестач, втрат та порчі ТМЦ
137
455
від признаних штрафів, пені
359
375
від інших витрат операційної діяльності
20 783
22 569
______________________________________________________________________________
Всього:
966 534
842 484
Стаття «Інші фінансові доходи» містить доходи:

2011

2010______

• отримані дивіденди
5 069
2 948
• відсотки від банку
9 670
2 335
• інші фінансові доходи
0
1 131
____________________________________________________________________________________
Всього:
14 739
6 414
Стаття «Інші доходи» склалася із доходів:

2011

2010_______

від реалізації фінансових інвестицій
0
46 032
від реалізації необоротних активів
212
568
від неопераційних курсових різниць
31 073
64 119
від інших доходів зі звичайної діяльності
1 235
1 754
__________________________________________________________________________________
Всього:
32 520
112 473
У статті «Фінансові витрати» відображено відсотки за кредит, витрати пов’язані з страхуванням фінансових
ризиків або майна в заставі та інші фінансові витрати.
Стаття «Інші витрати» відображає витрати:

2011

2010_____

від собівартості реалізованих фінансових інвестицій
0
53 955
від собівартості реалізованих необоротних активів
215
60
від втрат від неопераційних курсових різниць
37 723
51 946
від списання необоротних активів
525
426
від інших витрат зі звичайної діяльності
53
42
__________________________________________________________________________________
Всього:
38 516
106 429

Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог П(С)БО №17 “Податок на
прибуток”.

Керівник

I.С. Клейнер

Головний бухгалтер

Л. I. Нiколаєнко
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Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2959150

3130094

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

878765

302176

Повернення авансів

030

2938

24693

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

9670

2335

Бюджету податку на додану вартість

040

238969

144307

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

0

0

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

49

11

Інші надходження

080

472790

617302

Товарів (робіт, послуг)

090

( -1917945 )

( 1313810 )

Авансів

095

( -603322 )

( -412252 )

Повернення авансів

100

( -22095 )

( -474 )

Працівникам

105

( -160662 )

( -160643 )

Витрат на відрядження

110

( -16369 )

( -21518 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( -14 )

(0)

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( -249769 )

( -218218 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( -82112 )

( -72712 )

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

130

( -35861 )

( -33107 )

Цільових внесків

140

(0)

(0)

Інші витрачання

145

( -468513 )

( -618437 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

1005669

1369747

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:
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Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

1005669

1369747

- фінансових інвестицій

180

0

46032

- необоротних активів

190

0

682

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

5069

2948

Інші надходження

230

0
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- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( -46476 )

( -29803 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-41407

-19972

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-41407

-19972

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

3426522

3164748

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

( -3386445 )

( -3554948 )

Сплачені дивіденди

350

( -932483 )

( -783299 )

Інші платежі

360

( -44950 )

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-937356

-1173499

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-937356

1173499

Чистий рух коштів за звітній період

400

26906

216220

Залишок коштів на початок року

410

284259

70975

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

-3834

-2936

Залишок коштів на кінець року

430

307331

284259

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Примітки
Звіт про рух грошових коштів складений згідно П(С)БО № 4 та передбачає визначення
грошових коштів прямим методом.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, грошові кошти на банківських
рахунках до запитання та інші короткотермінові високоліквідні інвестиції з початковим
терміном розміщення не більше трьох місяців.
Розділ І «Рух коштів у результаті операційної діяльності»
У статті « Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками» відображені
суми відсотків на залишки на поточних рахунках у сумі 1 428 тис.грн. та суми відсотків,
нараховані на залишки на депозитних рахунках у сумі 8 242 тис.грн.
У статті “Інші надходження” відображено надходження грошових коштів в результаті реалізації іноземної
валюти в т. ч. :
2011 рік
2010 рік
від реалізації російських рублів 338 147 тис.грн.
425 074 тис.грн.
від реалізації долларів США
123 435 тис.грн.
130 656 тис.грн.
від реалізації ЕВРО
6 483 тис.грн.
61 597 тис.грн.
-

та надходження страхового відшкодування в сумі 1 508 тис. грн. від страхової компанії в результаті
викрадення придбаного вантажу під час його перевезення.
У статті « Інші витрачання» відображені собівартість реалізованної іноземної валюти в т.ч.:
2011 рік
2010 рік
російських рублів
338 777 тис.грн.
425 896 тис.грн.
долларів США
123 240 тис.грн.
130 656 тис.грн.
ЕВРО
6 496 тис.грн.
61 885 тис.грн.
Розділ ІІІ «Рух коштів у результаті фінансової діяльності»
- Стаття „Сплачені дивіденди” відображає виплату дивідендів грошовими засобами згідно Протоколів №
14 – 27 Загальних зборів акціонерів у сумі 932 483 тис. грн.
- Стаття “Отримані позики” складається з отриманих кредитів банку та інших довгострокових
зобов’язань у сумі 3 426 522 тис.грн.
2011 рік
2010 рік
в долларах США
3 409 892 тис.грн.
3 077 963 тис.грн.
в ЕВРО
16 630 тис.грн.
6 785 тис.грн.
в гривнях
80 000 тис.грн.
-

-

Стаття “Погашення позик” складається з виплати коштів для погашення боргових зобов’язань у сумі
3 254 192 тис.грн.:
2011 рік
2010 рік
в долларах США
3 157 562 тис.грн.
3 337 262 тис.грн.
в ЕВРО
16 630 тис.грн.
44 790 тис.грн.
в гривнях
80 000 тис.грн.
та сплачених відсотків за користування кредитами у сумі 132 253 тис. грн.

- Залишок коштів на кінець року включає в себе:
грошові кошти в касі
8 тис.грн.
залишок коштів на поточних рахунках у сумі
113 806 тис.грн.
залишок коштів на депозитних рахунках у сумі 192 803 тис.грн.
залишок коштів на інших рахунках у сумі
714 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2011 року 307 331 тисяч гривень ( на 31 грудня 2010 року- 284 259 тисяч гривень) із
загальної суми грошових коштів на банківських рахунках були деноміновані в іноземну валюту: 35 % в
долларах США , 25% в російських рублях ( на 31 грудня 2010 року – 54% в долларах США, 2 % в ЕВРО)
Керівник

I.С. Клейнер

Головний бухгалтер

Л. I. Нiколаєнко
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Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

22103

0

0

124850

7592

353998

0

0

508543

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-2895

0

0

-2895

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

22103

0

0

124850

7592

351103

0

0

505648

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

-379

0

-379

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка нематеріальних
активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:
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120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

912543

0

0

912543

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-353640

0

0

-353640

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної
вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:
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Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

-166

0

0

0

0

-166

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-545

0

559282

0

0

558737

Залишок на кінець року

300

22103

0

0

124305

7592

910385

0

0

1064385

Примітки
Звіт “Про зміни у власному капіталі” складений згідно з П(С)БО № 5.
В примітках до нього розкривається інформація про призначення і використання кожного елементу власного капіталу.
Станом на 31 грудня 2011 та 2010 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, що знаходяться в обігу простих акцій становить 2 210 250 000
акцій з номінальною вартістю 0,01 гривня за акцію. Всі випущені прості акції повністю оплачені. Всі прості акції мають один голос при голосуванні.
Власний капітал підприємства на кінець звітного періоду складає 1 064 385 тис.грн., у тому числі:
- Статутний капітал – 22 103 тисяч гривень
- Інший додатковий капітал – 124 305 тисяч гривень. , який складається з :
- індексації балансової вартості основних засобів – 121 083 тисяч гривень,
- іншого вкладеного капіталу - 243 тисяч гривень,
- іншого додаткового капіталу –2 979 тисяч гривень, який зменшився на курсову різницю, що
утворилась при перерахунку вартості фінансових інвестицій в сумі 166 тисяч гривень
- Резервний капітал у сумі 7 592 тисяч гривень
- Нерозподілений прибуток у сумі 910 385 тисяч гривень, який на кінець звітного періоду
збільшився на 912 543 тисяч гривень, що відповідає чистому прибутку за 2011 рік. та зменшився на суму виділених коштів на виплату дивідендів , що становить 353
640 тисяч гривень (згідно рішення зборів акціонерного товариства від 17 жовтня 2011 року на одну акцію затверджено 0,16 гривень дивідендів).
Залишок нерозподіленого прибутку, який на кінець 2010 року становив 353 988 тисяч гривень, на початок 2011 року зменшився за рахунок виправлення помилок на
суму 2 895 тисяч гривень. (збільшення поточних зобов’язань) .
У відповідності з українським законодавством ПАТ «Запоріжтрансформатор» розприділяє прибуток у вигляді дивідендів або направляє його в резерв на підставі
фінансової звітності , підготовленої згідно з П(С)БО. Українське законодавство визначає нерозприділений прибуток як основу розподілу, при цьому дивіденди
визнаються зобов’язаннями та вираховуються із капіталу в тому періоді, в якому вони були оголошені та затверджені.
Інформація про осіб, що володіють 5% та більше акцій ПАТ „Запоріжтрансформатор”
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№
п/п

Найменування
юридичної особи

1

КАРАТАНО
ЛІМІТЕД/
KARATANO
LIMITED
ЗАДАНО ЛІМІТЕД /
ZADANO LIMITED

2

3

4

АЗІДАНО ЛІМІТЕД /
AZIDANO LIMITED
АРТАМАРЄ
ЛІМІТЕД /
ARTAMARE
LIMITED

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кіпр,Лімассол,4156,Като
Полемідіа, Ламбру
Константара Стріт , 49
Кіпр, Нікосіа ,1060, Піндару
Стріт, 27 Альфа Бізнес
Центр,2-й поверх
Кіпр, Лімассол, 3036, Спіру
Араузу Стріт,25 Беренгаріа,
2-й поверх
Кіпр, Лімассол, 3025,
Нафпліоу Стріт 15,2-й поверх

Кількість
акцій

Від
загальної
кількості
акцій

552 336 232

24,99 %

Іменні
прості

552 344 000

24,99 %

Іменні
прості

552 341 000

24,99 %

Іменні
прості

522 696 494

23,65 %

Іменні
прості

Керівник

I.С. Клейнер

Головний бухгалтер

Л. I. Нiколаєнко

Вид
акцій
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Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Залишок на початок року
Групи нематеріальних активів

1

Код
рядка

первісна
накопичена
(пероцінена)
амортизація
вартість

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)
первісної
(переоціненої
вартості)

Вибуло за рік

первісна
накопиченої
накопичена
(пероцінена)
амортизації
амортизація
вартість

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності за
рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на комерційні позначення

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторське право та суміжні з ним права

050

4915

2768

2602

0

0

0

0

345

0

0

0

7517

3113

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

3621

3521

0

0

0

48

47

61

0

0

0

3573

3535

Разом

080

8536

6289

2602

0

0

48

47

406

0

0

0

11090

6648

Гудвіл

090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082)

0

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083)

0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

0

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

(085)

0

II. Основні засоби
Групи основних засобів

Код
Надійшло
Переоцінка
рядка Залишок на початок
за рік (дооцінка +, уцінка
року
-)

Вибуло за рік

Нараховано
амортизації
за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни за рік

у тому числі

Залишок на кінець
року
одержані за
фінансовою

передані в
оперативну оренду
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орендою
первісна
(пероцінена)
вартість

знос

первісної
(переоціненої
вартості)

зносу

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

первісна
(пероцінена)
вартість

знос

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційна нерухомість

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

253463

78356

10819

0

0

1047

859

1621

0

-1977

-1977

261258

77141

0

0

4802

1472

Машини та обладнання

130

329298

132888

17486

0

0

241

241

18266

0

1977

1977

348520

152890

0

0

2482

1729

Транспортні засоби

140

9837

6653

84

0

0

311

267

746

0

0

0

9610

7132

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

30086

16485

3674

0

0

27

27

2735

0

0

0

33733

19193

0

0

26

21

Тварини

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

3182

2367

80

0

0

132

82

120

0

0

0

3130

2405

0

0

9

9

Бібліотечні фонди

190

90

70

0

0

0

1

1

3

0

0

0

89

72

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

3924

3847

974

0

0

138

107

966

0

0

0

4760

4760

0

0

2

2

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

0

15

15

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

629903

240689

33117

0

0

1897

1584

24457

0

0

0

661123

263562

0

0

7336

3248

1

первісної
первісна
(переоціненої зносу (пероцінена)
вартості)
вартість

знос

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261)

0

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262)

412223

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263)

13700
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первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)

10718

(264.1)

0

(265)

0

(265.1)

0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267)

0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269)

0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

14985

7123

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

20423

727

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

982

8

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

2602

0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

38992

7858

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(341)

0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(342)

0
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IV. Фінансові інвестиції
Код
рядка

За рік

1

2

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства

Найменування показника

На кінець року
довгострокові

поточні

3

4

5

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

1172

0

спільну діяльність

370

-166

6178

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

20820

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

1293876

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

-166

1322046

0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(421)

1314696

за справедливою вартістю

(422)

0

за амортизованою вартістю

(423)

0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю

(424)

0

за справедливою вартістю

(425)

0

за амортизованою собівартістю

(426)

0

V. Доходи і витрати
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Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

440

3918

228

Операційна курсова різниця

450

141427

157831

Реалізація інших оборотних активів

460

33029

31230

Штрафи, пені, неустойки

470

48

359

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

2074

12206

Інші операційні доходи і витрати

490

757483

764680

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

0

непродуктивні витрати і втрати

492

X
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Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

0

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди

530

5069

X

Проценти

540

X

131283

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

9670

22382

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0
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Доходи від об'єднання підприємств

580

0

0

Результат оцінки корисності

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

31073

37723

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

525

Інші доходи і витрати

630

1447

268

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

0%

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності

(633)

0

VI. Грошові кошти
Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

8

Поточний рахунок у банку

650

114520

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

192803

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

307331

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691)

0

VII. Забезпечення і резерви
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Види забезпечень і резервів

1

Залишок
Код
на
рядка початок
року

Збільшення за звітний рік
нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

Використано
у звітному
році

Сторновано
використану
суму у звітному
році

Сума очікуваного
відшкодування
витрат іншою
стороною, що
врахована при оцінці
забезпечення

Залишок
на кінець
року

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам

710

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

257

178

0

176

0

0

259

Разом

780

257

178

0

176

0

0

259

VIII. Запаси

Найменування показника

Код
рядка

Балансова вартість на кінець
року

Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості
реалізації

уцінка
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1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

153930

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

55812

0

0

Паливо

820

658

0

0

Тара і тарні матеріали

830

293

0

0

Будівельні матеріали

840

17

0

0

Запасні частини

850

96

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Поточні біологічні активи

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

78

0

0

Незавершене виробництво

890

215265

0

0

Готова продукція

900

109605

0

0

Товари

910

589

0

0

Разом

920

536343

0

0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

(921)

0

переданих у переробку

(922)

158279

оформлених в заставу

(923)

0

переданих на комісію

(924)

0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

(925)

17

Балансу запаси, призначені для продажу

(926)

0
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IX. Дебіторська заборгованість
Код
рядка

Всього на кінець року

2

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість

Найменування показника

1

у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

3

4

5

6

940

776400

561

0

0

950

52848

133

0

83

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951)

176

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами

(952)

74785

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

137

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

28

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий
рахунок 072)

980

0

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

1110

0

1120

0

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників
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- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

1210

217677

- на початок звітного року

1220

63474

- на кінець звітного року

1225

7590

- на початок звітного року

1230

0

- на кінець звітного року

1235

0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

273561

- поточний податок на прибуток

1241

217677

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

55884

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

0

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:

Відстрочені податкові зобов’язання:

у тому числі:
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у тому числі:
- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

24863

Використано за рік - усього

1310

24863

- будівництво об’єктів

1311

9555

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

13649

- з них машини та обладнання

1313

8715

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

1659

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

0

1317

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

в тому числі на:

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів

Код

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістю
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рядка

Залишок на початок року
первісна
вартість

накопичена
амортизація

2

3

4

Довгострокові біологічні активи усього
у тому числі:

1410

0

робоча худоба

1411

продуктивна худоба
багаторічні насадження

Надійшло
за рік

Вибуло за рік

Нараховано Втрати від Вигоди від
амортизації зменшення відновлення
за рік
корисності корисності

первісна
вартість

накопичена
амортизація

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1412

0

0

0

0

1413

0

0

0

1414

0

0

інші довгострокові біологічні
активи

1415

0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:

1420

тварини на вирощуванні та
відгодівлі
біологічні активи в стані
біологічних перетворень (крім
тварин на вирощуванні та
відгодівлі)

Залишок на кінець року

Залишок
на
початок
року

Надійшло
за рік

Зміни
вартості
за рік

Вибуло
за рік

Залишок
на
кінець
року

первісна
вартість

накопичена
амортизація

10

11

12

13

14

15

16

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1421

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1422

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

1423

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

інші поточні біологічні активи

1424

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431)

0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних
активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1432)

0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження
права власності

(1433)

0
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XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати, пов'язані з
біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання

Уцінка

Виручка
від
реалізації

Собівартість
реалізації

дохід витрати

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -) від

реалізації

первісного
визнання та
реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові
біологічні активи рослинництва
- усього
у тому числі:

1500

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

зернові і зернобобові

1510

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з них: пшениця

1511

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соя

1512

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

соняшник

1513

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

ріпак

1514

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

картопля

1516

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція рослинництва

1518

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні активи
рослинництва

1519

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Продукція та додаткові

1520

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0
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біологічні активи тваринництва
- усього
у тому числі:
приріст живої маси - усього

1530

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

з нього: великої рогатої худоби

1531

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

свиней

1532

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

молоко

1533

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

вовна

1534

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

яйця

1535

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

інша продукція тваринництва

1536

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

додаткові біологічні активи
тваринництва

1537

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

продукція рибництва

1538

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1539

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

1540

0

(0)

0

(0)

0

0

(0)

0

0

Сільськогосподарська
продукція та додаткові
біологічні активи - разом
Керівник

I.С. Клейнер

Головний бухгалтер

Л. I. Нiколаєнко
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