Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Генеральний директор

Клейнер Iгор Саулович

( посада )

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

12.04.2013
Дата

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

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публiчне акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00213428

1.4. Місцезнаходження емітента

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

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.com.ua

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

16.04.2013
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 69 Вiдомостi НКЦПФР
номер та найменування офіційного друкованого видання

10.04.2013
Дата

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

12.04.2013

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

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
в) банки, що обслуговують емітента;
г) основні види діяльності;
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок.
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) .
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30. Примітки: 1-е) Рейтингову оцiнку протягом звiтного перiоду Товариство не проходило.
1-є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що
згiдно пункту 1.6, 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 Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що Товариство 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 Товариством 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 Товариство 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 Товариством 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) Товариства зареєстровано у бездокументарнiй формi.
10) Звiт про корпоративне управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не є фiнансовою
установою.
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- г') 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 Товариство не мало у звiтному перiодi боргових цiнних паперiв
та вiдповiдно не користувалося гарантiями третьої особи.
13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери не наводиться,
оскiльки зазначена iнформацiя протягом звiтного перiоду не виникала.
15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, що
Товариство не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
16.(а- г'). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття Товариством не
наводиться у зв'язку iз тим, що Товариство 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 Товариство
не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що
Товариство 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.
25. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку не наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
29. У зв'язку iз тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, Звiт про стан об'єкта
нерухомостi не надається

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"

3.1.2. Скорочене найменування

ПАТ "ЗТР"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

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

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

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

А01
30.09.1994
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
22102500.00
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

Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк"

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

300012
26002619939135
Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк"

3.3.5. МФО банку
3.3.6. Поточний рахунок

300012
26001619939136

3.4. Основні види діяльності
27.11 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ
52.24 ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ
49.41 ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Дата видачі

2
3
Серія АГ, № 600628 24.05.2012

Номер ліцензії
(дозволу)

Опис

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

Виконання роботи підвищеної небезпеки: технічний огляд, 1479.12.30
випробування, неруйнівний контроль наступного обладнання:
парові та водогрійні котли, посудини, що працюють під
тиском трубопроводи пари та гарячої води, підіймальні
споруди.

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
18.10.2009

19.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Спеціальне водокористування
Укр.5494/Зап.

Опис

04.12.2012

19.08.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу.
Спецiальне водокористування
Укр. 6064/Зап.

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Виконання робiт або експлуатацiя машин, механiзмiв та
575.11.23-31.10.1
устаткування пiдвищенної небезпеки при виготовленi
генераторiв i трансформаторiв (за перелiком згiдно з
додатком)

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Внутрішні перевезення пассажирів автобусами. Міжнародні Серія АГ, № 593925 03.01.2012
перевезення пассажирів автобусами.

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Постачання теплової енергії
Серія АГ, № 500177 28.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї
Виробництво теплової енергiї (окрім діяльності з
Серія АГ, № 500176 28.04.2011
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
атомних електростанціях та когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії)

Опис
емітент прогнозує продовження терміну дії виданої ліцензії
Господарська дiяльнiсть повязана зi створенням об'єктiв
Серія АГ, № 575882 27.04.2011
архiтектури (за перелiком згiдно додатку)

Медична практика

1

Вид діяльності

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

Держгірпромнагляд

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища

Держгiрпромнагляд

Міністерство транспорту та зв'язку України

НКРЕ України

НКРЕ України

Iнспекцiя ДАБК в Запорiзькiй областi

4
Міністерство охорони здоров'я України

Державний орган, що видав

18.10.2017

31.12.2013

31.12.2015

19.08.2016

безстроково

31.03.2013

31.03.2013

09.11.2015

5
безстроково

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

2
575.11.23-31.10.1

22.04.2011

22.04.2011

22.04.2011

22.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900- 58 б
стаціонарними джерелами

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900- 58 в
стаціонарними джерелами

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900- 58 г
стаціонарними джерелами

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900- 58 д
стаціонарними джерелами

12.11.2012

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Експлуатацiя РЕЗ аналогового ультракороткохивльового
БС150-23-0086662
радiотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

22.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900- 58 ж
стаціонарними джерелами

Опис

22.04.2011

2310136900- 58 е

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900- 58 є
стаціонарними джерелами

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

22.04.2011

22.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900-58 а
стаціонарними джерелами

Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу

22.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900-58
стаціонарними джерелами

Опис

22.04.2011

07.06.2012

3
18.08.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
2310136900-43
стаціонарними джерелами

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Розміщення відходів у 2013 році
01.692/13

1
На виконання робіт або експлуатацію машин, механізмів та
устаткування підвищеної небезпеки за переліком згідно з
додатком)

Український державний центр радiочастот

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправління охорони навколишнього природного
середовища в Запорізькій області

Держуправлін-ня охорони нав-колишнього при-родного
середо-вища в Запо-різькій області

Держгірпромнагляд

4

01.10.2017

17.04.2016

10.04.2016

08.11.2015

16.05.2015

12.03.2015

10.11.2014

19.07.2014

23.12.2013

01.06.2013

19.07.2014

31.12.2032

5
19.08.2016

585552

2

3
29.07.2011

Опис

емітент прогнозує продовження терміну дії виданої ліцензії

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданої лiцензiї.
Постачання теплової енергії
Серія АГ, № 500178 28.04.2011

Опис
Емiтент прогнозує продовження термiну дiї виданого дозволу
Надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов'язаних Серія АВ, № 586421 04.08.2011
з одержанням професiйної освiти на рiвнi вимог до
професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки,
пiдвищення квалiфiкацiї

1
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), використання
прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

НКРЕ України

Мiнiстерство освiти i науки України

4
Державний комiтет з питань контролю за наркотиками

31.03.2013г

30.06.2014

5
08.07.2016

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання: Мiжнародна Асоцiацiя дiлової спiвпрацi по трансформаторах, високовольтнiй
апаратурi, електротехнiчнiй керамiцi та iншим комплектуючим виробам i
матерiалам "ТРАВЕК"
Місцезнаходження об'єднання: Росiйська Федерацiя, 107023, м. Москва, вул. Електрозаводська, 21
Міжнародна Асоцiацiя ділової спiвпрацi по трансформаторах, високовольтнiй апаратурi, електротехнiчнiй
керамiцi та iншим комплектуючим виробам i матерiалам "ТРАВЕК" (надалі - Асоціація) була заснована
11.04.1991р. ПАТ "ЗТР" є членом 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, 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
научно-технiчних конференцiй, семiнарiв i виставок, що проводяться у Росiйськiй Федерацiї i в свiтi. У 2012 році
ПАТ "ЗТР" прийняло участь в XIII Міжнародної науково-технічної конференції "Силові і розподільчі
трансформатори, реактори. Системи діагностики" c доповіддю "Інвестиційні проекти в галузі конструкцій і
технологій трансформаторів і реакторів ПАТ "ЗТР" в 2010-2012 роках". (автор - Конторович Л.Н.).
Найменування об'єднання: Асоцiацiя СIГРЕ-Україна
Місцезнаходження об'єднання: Україна, 04019, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-"д", офiс 704
Міжнародна Рада з великих електроенергетичних систем CIGRE (від французького Conseil International des
Grands Reseaux Electriques) - це постійно діюча неурядова i неприбуткова міжнародна асоцiацiя, центральний
офіс якої працює в Парижi. Основною метою цiєї громадської органiзацiї є обмiн технiчними знаннями та
iнформацiєю мiж iнженерним персоналом i технiчними фахівцями усіх країн у область генерації i передачі
електроенергії на високій напрузі.
Також до цілей i завдань цiєї органiзацiї є:
- представлення iнтересiв України у Мiжнароднiй Радi з великих електроенергетичних систем CIGRE;
- органiзацiйне об'єднання зусиль вчених, фахiвцiв, науково-виробничих колективiв, державних, неурядових i
громадських органiзацiй, усiх зацiкавлених дiячiв i пiдприємств країни в активнiй дiяльностi у взаємодiї iз
закордонними колективами в рамках CIGRE;
- сприяння прогресу вiтчизняної науки i технiки у галузi виробництва i передачi електричної енергiї високої
напруги;
- просування i реалiзацiя програмних завдань у галузi стратегiї розвитку вiтчизняної електроенергетики;
- органiзацiя участi у заходах, що проводяться CIGRE, у цiлях вивчення новiтньої науково-технiчної iнформацiї i
демонстрацiя вiтчизняних досягнень в галузi електроенергетики;
- встановлення тiсних дружнiх контактiв iз закордонними партнерами. CIGRE визнана як провiдна всесвiтня
електроенергетична асоцiацiя, що охоплює технiчнi, економiчнi, органiзацiйнi проблеми в областi
електроенергетики, а також питання регулювання i охорони навколишнього середовища. Мiжнародна Рада з
великих електроенергетичних систем CIGRE була створена у 1921 роцi i впродовж 89 рокiв об'єднує iнженерiв i
фахiвцiв, що представляють електроенергетику i електротехнiку багатьох країн свiту. В цей час ця асоцiацiя
включає 1105 колективних i 6146 iндивiдуальних членiв. У 57 країнах працюють Нацiональнi Комiтети. У березнi
2004 року Адмiнiстративна Рада CIGRE офiцiйно визнала створення в Українi Нацiонального Комiтету цiєї
органiзацiї, а в березнi 2006 року зареєстрована неприбуткова громадська органiзацiя "Асоцiацiя СIГРЕ-Україна"

з функцiями Українського Нацiонального Комiтету CIGRE (свiдоцтво про реєстрацiю об'єднання громадян №
0046-2006 Г.О. вiд 15.03.2006р. Київського мiського управлiння юстицiї; свiдоцтво про державну реєстрацiю
юридичної особи Серiї А00 № 021231 вiд 15.03.2006р. Шевченкiвської районної Державної адмiнiстрацiї). ПАТ
"ЗТР" є колективним членом неприбуткової громадської органiзацiї "Асоцiацiя СIГРЕ-Україна" з 12.05.2006р.
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.). У 2012 році ПАТ
"ЗТР" прийняло участь в 44-ій сесії Міжнародної Ради з великих електроенергетичних систем СІГРЕ. Щороку
ПАТ "ЗТР" пiдтверджує свою участь з оплатою членських внескiв громадської органiзацiї "Асоцiацiя
"СИГРЭ-Украина".

д/н

д/н

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи

Держава Україна в особi Запорiзької обласної ради
народних депутатiв

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

д/н д/н д/н
Усього

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

УКРАЇНА 69107 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя проспект Ленiна 164

Місцезнаходження

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

0.000000000000

0.000000000000

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

0.000000000000

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

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
У 2012 роцi чисельнiсть працiвникiв ПАТ "ЗТР" становила:
- середноьоблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 4834;
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) - 47;
- чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осiб) - 20;
- облiкова чисельнiсть працiвникiв на кiнець 2012 року - 4947.
Фонд оплати працi у 2012 роцi становив - 225 485,7 тис. грн. У порiвняннi з
вiдповiдними показниками 2011 року фонд оплати працi збiльшився на 14,1 %. Зазначенi
змiни обумовленi змiною розмiру мiнiмальної заробiтної плати, а також з ростом обсягiв
виробництва Товариства.
Опис кадрової програми, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
Товариства операцiйним потребам.
Вiдомостi про пiдготовку персоналу ПАТ "ЗТР" за 2012 рiк (осiб).
Органiзацiя та проведення тренiнгiв та курсiв цiльового призначення безпосередньо в
Товариствi - 81, проведено навчання з питань охорони навколишнього природного
середовища.
Органiзацiя та проведення iндивiдуального навчання працiвникiв бепосередньо в
Товариствi - 1241, в тому числi:
- навчання нових робiтникiв - 305;
- навчання другiй професiї - 249;
- пiдвищення квалiфiкацiї - 423;
- курси цiльового призначення - 818;
Органiзацiя навчання на договiрних засадах - 166, проведено тренiнги за наступними
напрямками:
- внутрiшнi аудитори систем менеджменту якостi;
- органiзацiя i управлiння виробничими системами i процесами REFA;
- ефективне керiвництво;
- мотивацiйний менеджмент;
- ситуацiйне лiдерство;
- управлiння часом;
- мiжфункцiональна взаємодiя;
- ефективна комунiкацiя;
- побудова команди;
Органiзацiя навчання та вiдвiдування семiнарiв в учбових центрах - 61, в тому числi:
- Запорiзька медична академiя пiслядипломної освiти, проведено навчання за напрямками:
дiагностика i лiкування професiйних захворювань, фiзiотерапевтичнi методи лiкування
хворих в амбулаторно-полiклiнiчнiй практицi;
- Запорiзький медичний коледж, проведено навчання за напрямками:
амбулаторно-полiклiнiчна справа, клiнiчна дiагностика, фiзiотерапiя, терапiя;
- Бiзнес - школа РФК, проведено навчання за напрямками: технологiї пiдбору ефективних
тренiнгiв, управлiнська компетентнiсть: конкурентоспроможнiсть бiзнесу i регiону;
- ТОВ "Эйч Ар Медiа", проведено навчання за напрямками: управлiння персоналом у
виробничих компанiях;
- ТОВ "Прем'єр Консалтинг", проведено навчання за напрямками: нове у сферi деловодства
i архiвної справи України;
- ТОВ "Юридична компанiя "Корпоративна справа", проведено навчання за напрямками: новий
контролюючий орган - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв;
- Запорiзька торгово-промислова палата, проведено навчання за напрямками: система
ключових показникiв процесiв (BSC) i її iнтеграцiя в системi менеджменту пiдприємств,
управлiннi ризиками (теорiя i практика впровадження), новi акценти i напрями в
сертифiкацiї ;
- ТОВ "Євростандарт", проведено навчання та атестацiя за напрямками: по

вiзуально-оптичному методу неруйнiвного контролю згiдно iз стандартом EN 473, по
ультразвуковому методу неруйнiвного контролю згiдно iз стандартом EN 473, по
капiлярному методу неруйнiвного контролю згiдно iз стандартом EN 473, по
вiзуально-оптичному методу неруйнiвного контролю НПАОП, 0.00-6.14-97, по
ультразвуковому методу неруйнiвного контролю згiдно iз стандартом НПАОП 0.00-6.14-97;
- Подiльська районна органiзацiя товариства "Знання", проведено навчання за напрямками:
органiзацiя i проведення виробничого iнструментально -лабораторного контролю за
дотриманням нормативiв викидiв;
- ТОВ "Прем'єр Консалтинг", проведено навчання за напрямками: нове у сферi деловодства
i архiвної справи України;
- МУАЦ "Iнституту електрозварювання iм. Е.О. Патона", проведено навчання за напрямками:
мiжнародний технолог, пiдтвердження повноважень членiв комiсiй з атестацiї
зварювальникiв: фахiвцiв технологiчних служб iз зварювання, представникiв служб
контролю, якi вiдповiдають за контроль зварних з'єднань, голiв комiсiй - експертiв
УАКС, фахiвцiв з охорони працi
- Запорiзький експертно-технiчний центр, проведено навчання за напрямками: безпечна
експлуатацiя будiвель споруд i iнженерних мереж;
- Український науково- дослiдницький i учбовий центр проблем, стандартизацiї,
сертифiкацiї i якостi, проведено навчання за напрямками: перевiрка (калiбрування)
засобiв вимiрювальної технiки (температури, тиску i витрати);
- Центр статистичних технологiй, проведено навчання за напрямками: прогнозування i
аналiз продажiв на ринку товарiв тривалого користування В2В;
- Учбово-курсовий комбiнат житлово-комунального господарства, проведено навчання за
напрямками: навчання осiб супроводжуючих вантажi автомобiльними дорогами;
- ТОВ "Текэксперт", проведено навчання за напрямками: пiдтримка баз даних в Microsoft
SQL Server 2008 R2;
- ПОГ НМЦ "Проектувальник", проведено навчання за напрямками: пiдготовка до професiйної
атестацiї iнженерiв-проектувальникiв;
- НКЦ "Євроакадемiя", проведено навчання за напрямками: аудит в лабораторiях по ДСТУ
ISO/ IES 17025:2006;
- ТОВ "Сiк Трейд", проведено навчання за напрямками: сучасне оснащення лабораторiй
паливно-енергетичного комплексу;
- Центр промислової екологiї ЗДIА, проведено навчання за напрямками: навчання i
перевiрка знань з питань: радiацiйнiй безпецi i контролi при роботi з джерелами
iонiзуючого випромiнювання, радiацiйнiй безпецi при контролi металу i металобрухту,
контролю вибухобезпечностi металобрухту;
- ТОВ "Персонал Груп", проведено навчання за напрямками: коучинг - пiдхiд в управлiннi
компанiєю.
Навчання робiтникiв на курсах цiльового призначення - 818, проведено навчання за
наступними напрямками:
- атестацiя зварювальникiв;
- допуск до обслуговування сосудiв, що працюють пiд тиском;
- допуск до роботи з продуктами розподiлу повiтря;
- допуск до газополум'яної обробки металiв i обсл.газоспоживаючих установок;
- допуск до виконання робiт з робочої платформи пiдйомника;
- допуск до транспорт.i зберiганню балонiв iз стислими, зрiдженими i розчин.газами;
- допуск до експлуатацiї вантажопiдйомних кранiв, керованих з пiдлоги;
- навчання малярiв роботi на пристрої б\в i комбiнованого розпиляло;
- навчання малярiв роботi з установкою модульного типу УТ-м;
- допуск до обслуговування вантажопiдйомних кранiв (слесаря-ремонтники);
- навчання роботi на легко-плазмовiй установцi Powercut 1600;
- навчання роботi на верстатi WNT - 750 R;
- навчання роботi з лазерною рулеткою типу Leica Disto D3a;
- навчання роботi на столi для зборки сердечникiв тр-ров KLT - 180 KR;
- супровiд небезпечних вантажiв;
- перевезення небезпечних вантажiв;
- право виїзду на залiзничнi колiї;
- обслуговування, наповнення, транспортування, ремонт i випробування балонiв iз
стислими i зрiдженими газами;
- навчання питанням охорони навколишнього i природного середовища (раб);

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

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Клейнер Ігор Саулович

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

д/н

6.1.4. Рік народження

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)

30

6.1.7. Найменування підприємства та Інженер-технолог зварювального цеху ВАТ "Завод МГТ", начальник
попередня посада, яку займав
технологічного бюро зварювального виробництва ВАТ "Завод МГТ",
начальник ділянки зварювального цеху ВАТ "Завод МГТ", заступник
начальника зварювального виробництва ВАТ "Завод МГТ", Голова
Правління ВАТ "Завод МГТ", Директор ВАТ "Завод МГТ".

6.1.8. Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який
здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну
вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань, якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за
результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом,
рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдпорядкований та пiдзвiтний
Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень. Сумiсництво Генеральним директором
посад в органах управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається лише за згодою Наглядової ради. З
Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким визначаються умови
здiйснення ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо.
Генеральний директор зобов'язаний:
- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення,
прийняття якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в компетенцiї Наглядової ради або
Загальних зборiв;
- звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть;
- дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства
розумно i сумлiнно;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах компетенцiї цих
органiв;
- використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для досягнення цiлей його
дiяльностi;
- бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового i iншого
характеру про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну таємницю, а також не розголошувати i не
використовувати в особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб iнсайдерську iнформацiю Товариства;
- iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу;
- виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими внутрiшнiми документами
Товариства. Генеральний директор має право:
- запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства;
- першого пiдпису усiх фiнансових документiв;
- заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися;
- притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних у спричиненнi
шкоди до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi;
- на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат, якi вiн понiс у
процесi виконання своїх обов'язкiв;
- користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими законодавством, контрактом i
рiшеннями Наглядової ради.
- Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) в
пiдприємствах, що конкурують з Товариством.
- Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обiймати iншi
оплачуванi посади у державних або суспiльних органах, а також на iнших пiдприємствах, в установах i
органiзацiях виключно за згодою Наглядової ради.
- Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi прямi або
непрямi вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського
рiшення.
- Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства вiдповiдно до органiзацiйної
структури управлiння Товариства здiйснюється керiвниками 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 2012 року заробiтної плати Генеральним директором ПАТ "ЗТР" не надано,
будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2012 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 2012 року обiймав посаду Генерального директора. Протягом 2012 року будь-яких змiн
у персональному складi одноособового виконавчого органу не вiдбувалося. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини Клейнер I.С. не має.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Ніколаєнко Людмила Іванівна

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

д/н

6.1.4. Рік народження

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)

27

6.1.7. Найменування підприємства та технік Інститут "Гіпроелектро", старший технік Інститут "Гіпроелектро",
попередня посада, яку займав
старший інженер Інститут "Гіпроелектро", керівник групи Інститут
"Гіпроелектро", заступник начальника відділу технічних розрахунків
Інститут "Гіпроелектро", начальник відділу Інститут "Гіпроелектро",
головний бухгалтер Інститут "Гіпроелектро", заступник директора з
економiки - головний бухгалтер ВАТ "Завод МГТ"

6.1.8. Опис
Компетенція Головного бухгалтера:
- організовує роботу бухгалтерської служби i контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх
господарських операцій на основі максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних робіт з використанням
програм МBC "Navision Axapta", Navision Attain i застосуванням сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних
технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i контролю рацiонального використання матерiальних, трудових
i фiнансових ресурсiв, збереження власностi пiдприємства;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової, статистичної i
податкової звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi у русi грошових коштiв пiдприємства;
- формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку облiкову полiтику виходячи iз
особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi;
- органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв нематерiальних активiв i
капiтальних iнвестицiй, виробничих запасiв i готової продукцiї, грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй,
розрахункових i кредитних операцiй для визначення достовiрних результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi
пiдприємства;
- органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання кошторисiв витрат,
реалiзацiї i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї,
виконаних робiт (послуг);
- забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв з нарахування заробiтної плати i
iнших видiв оплат вiдповiдно до КЗпП України, Закону України "Про оплату працi" i Положенням про оплату
працi, що дiє на пiдприємствi;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової дисциплiни, фiнансових, розрахункових
i кредитних операцiй;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, лiквiдацiї втрат i
непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач, незаконного використання засобiв i
товарно-матерiальних цiнностей;
- розробляє i впроваджує рацiональну облiкову документацiю, прогресивнi форми i методи бухгалтерського
облiку;
- здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду
заробiтної плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей i засобiв пiдприємства;
- контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних даних податкових
зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть;
- вирiшення поточних питань у сферi оподаткування i аудиту господарської дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує складання фактичного виконання бюджету постiйних витрат i iнвестицiйного бюджету
пiдприємства, фактичних даних по бюджету постiйних i змiнних витрат Сервiсного центру вiддiлу продажiв;
- здiйснює контроль за своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi виготовленої i
реалiзованої продукцiї, виконаних робiт, послуг;
- бере участь у впровадженнi нових систем оперативного облiку i аналiзу господарської дiяльностi пiдприємства,
структурних пiдроздiлiв;
- здiйснює координацiю роботи працiвникiв бухгалтерiї по своєчасному, систематичному i повному формуванню
даних по бухгалтерському, податковому управлiнському облiку;
- представляє працiвникiв бухгалтерiї до стимулювання i вносить пропозицiї про залучення їх до дисциплiнарної
вiдповiдальностi.
Повноваження головного бухгалтера:
- представляє, за дорученням Генерального директора, iнтереси Товариства в органах державної влади, на
пiдприємствах, в установах i органiзацiях з питань, що входять у рамки компетенцiї;
- вимагає вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства надання iнформацiї, документiв i пояснення з
питань дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей,
рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
- пiдписує i вiзує документи у межах своєї компетенцiї. - Веде листування iз iншими пiдприємствами i
органiзацiями з питань надання iнформацiї i документiв, необхiдних для виконання посадових обов'язкiв.
Обов'язки Головного бухгалтера:
- виконувати обов'язки, встановленi посадовою iнструкцiєю, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- надавати достовiрнi данi керiвництву пiдприємства, органам державної влади;
- нерозголошувати вiдомостi, якi є комерцiйною таємницею. - дотримуватись правил внутрiшнього трудового
розпорядку, iнструкцiй з охорони працi, пожежної безпеки i виробничої санiтарiї;
- дотримуватись дiлової етики i пiдтримки iмiджу пiдприємства;

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї
щодо виплаченої їй протягом 2012 року заробiтної плати Головний бухгалтер Нiколаєнко Л.I. не надала,
будь-яких iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2012 року не отримувала.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Головний
бухгалтер Нiколаєнко Л.I. не надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї. Нiколаєнко Людмила Iванiвна протягом
усього 2012 року обiймала посаду головного бухгалтера ПАТ "ЗТР". Протягом 2012 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. Протягом 2012 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
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанія "Energy Standard Industries Limited"

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

д/н

6.1.4. Рік народження

д/н

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

д/

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi
вiдповiдним нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв
перерахувань до бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух
Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства,
укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та
позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього
(звiтного) року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв.
Повноваження Голови Ревiзiйної 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 фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками
попереднього (звiтного) року;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї.
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами
цивiльно-правового договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення про Ревiзiйну комiсюї та iнших
внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх
повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства
"Запорiжтрансформатор" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового
договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
З Головою Ревiзiйної комiсiї укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Голова Ревiзiйної комiсiї не
отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в тому числi в натуральнiй формi. Протягом 2012 року
будь-яких змiн у складi Ревізійної комісії. 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
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Tregory Holdings Limited"

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

д/н

6.1.4. Рік народження

д/н

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

д/

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом,
Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор", а також
переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю
Товариства (у тому числi положень про вiдокремленi пiдроздiли), внесення змiн та доповнень до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
- вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв, зокрема:
- пiдготовка, затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про

включення або вiдмову у включеннi пропозицiй до порядку денного (крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв);
- прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у
випадках, встановлених законодавством;
- обрання Реєстрацiйної комiсiї Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
- у випадках, передбачених законодавством та Статутом, визначення особи, що уповноважується вiдкривати
Загальнi збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функцiї секретаря Загальних
зборiв;
- визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв
та мають право на участь у Загальних зборах;
- затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах;
- вирiшення питань про запрошення на Загальнi збори представникiв аудитора Товариства, посадових осiб
Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представникiв органу, який представляє права та
iнтереси трудового колективу Товариства, будь-яких iнших осiб;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв,
затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у
випадках його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором,
укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення
спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання
особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства
та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; - вирiшення питань про участь та
припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, пiдприємствах, установах,
органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових органiзацiях);
про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення
Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у
складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання
установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї
Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання попередньої згоди Генеральному директору на вчинення Товариством
значного правочину, визначеного пунктом 13.2 Статуту;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про вчинення значних правочинiв, визначених у пунктах 13.3
та 13.4 Статуту;
- прийняття рiшення про вчинення чи вiдмову вiд вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, у
випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборiв подання
про вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача та/або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх
призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної
структури управлiння Товариства; - погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади
керiвникiв залежних господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за
виключенням звiльнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово-господарської дiяльностi залежних

господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових
ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй,
аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв,
передбачених законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства; - подання Загальним зборам пропозицiй
вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження
рiчного бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної
та цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо
контролю за дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи
контролю, розробку пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю
зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi
були виявленi пiд час проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за
власною iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення
на розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi);
проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або)
подання на розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї
акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну
таємницю та конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї;
- здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Повноваження Голови Наглядової ради:
- розподiляє обов'язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний
засiдань, органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з
державними i громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та
громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм
рiшенням Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради;
- вiдкриває Загальнi збори;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi
угоди до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов'язкiв,
розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "Запорiжтрансофрматор" та Законом України "Про акцiонернi товариства";
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства "Запорiжтрансофрматор" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть
участi у них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);

- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх
повноважень, не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв,
передбачених законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну вiдому iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
З Головою Наглядовоїх ради укладено цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору
виплата будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не передбачена, тому Голова Наглядової ради не
отримував будь-якої винагороди протягом звiтного року в тому числi в натуральнiй формi.
Протягом 2012 року будь-яких змiн у складi Наглядової ради Товариства не відбувалось.
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
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Azidano Limited"

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

д/н

6.1.4. Рік народження

д/н

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

д/

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "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,
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. Протягом 2012 року будь-яких
змiн у складi Наглядової ради Товариства не відбувалось. 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
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Energy Standard Group S.A."

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

д/н

6.1.4. Рік народження

д/н

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

д/

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "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,
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. Протягом 2012 року будь-яких
змiн у складi Наглядової ради Товариства не відбувалось. 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
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Karatano Limited"

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

д/н

6.1.4. Рік народження

д/н

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

д/

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "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,
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. Протягом 2012 року будь-яких
змiн у складi Наглядової ради Товариства не відбувалось. 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
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Компанiя "Artamare Limited"

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

д/н

6.1.4. Рік народження

д/н

6.1.5. Освіта

д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

д/

6.1.7. Найменування підприємства та д/н
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Повноваження члена Наглядової ради визначаються Статутом, Положенням "Про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "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,
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. Протягом 2012 року будь-яких
змiн у складi Наглядової ради Товариства не відбувалось. 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.

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

Компанiя "Azidano Limited" д/н д/н д/н

Компанiя "Energy Standard
Group S.A."

Компанiя "Karatano
Limited"

Компанiя "Artamare
Limited"

Компанiя "Energy Standart
Industries Limited"

Компанiя "Zadano Limited" д/н д/н д/н

Линда Свiтлана Iванiвна

Голова Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Член Наглядової ради

Голова Ревiзiйної комiсiї

Член Ревiзiйної комiсiї

Член Ревiзiйної комiсiї

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

д/н д/н д/н

Ніколаєнко Людмила
Іванівна

д/н д/н д/н

Клейнер Iгор Саулович

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

0.00005203031

0.00000452438

0.00001303020

6832

98.61898409682

0.00030910531

552344000 24.99011424047

288

522696494 23.64874986992

552336232 24.98976278702

100

2179726096

6832

552344000

288

522696494

552336232

100

552341000

1150

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

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

552341000 24.98997850922

1150

0

0

Кількість
акцій (штук)

Усього 2179726096

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

Головний бухгалтер

П.І.Б. посадової особи

Генеральний директор

Посада

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

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

КIПР 3030 д/н Нiкосiя
Pindarou Street, Alpha Business
Center, 2 nd Floor

д/н

Компанiя "Zadano Limited"

КIПР 3030 д/н Limassol
Lamprou Konstantara Street,
4156 Kato Polemidia

КIПР 3030 д/н Limassol
Nafpliou Street, 2nd Floor

д/н

Компанiя "Karatano Limited"

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

Місцезнаходження

Компанiя "Artamare Limited" д/н

д/н

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Компанiя "Azidano Limited"

Найменування юридичної
особи

552344000

522696494

552336232

552341000

24.990114240471

23.648749869924

24.989762787015

24.989978509218

. .
Усього

2179717726

0

Прості
іменні
0

552344000

522696494

552336232

552341000

Прості
іменні

98.618605406628 2179717726

0.000000000000

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

. .

. .

. .

. .

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Кількість за видами акцій

0

0

0

0

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

Кількість за видами акцій

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
23.02.2012
98.708300000000

Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 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 РIШЕННЯ: "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 акцiонеру. Розмiр витрат,
пов'язаних з виплатою дивiдендiв, визначається на рiвнi фактичних витрат, понесених Товариством
у зв'язку з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства."

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
22.02.2013
98.704400000000

Черговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства, що вiдбулися 22.02.2013, скликанi за iнiцiативою
Наглядової ради Товариства (протокол № 14/12-12 вiд 14 грудня 2012 року). Згiдно зазначеного
рiшення, затверджено наступний порядок денний зборiв (перелiк питань, що виносяться на
голосування):
1. Прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора Товариства.
3. Розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012 роцi,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства.
5. Прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за
2012 рiк.
6. Прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на
2013 рiк.
7. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за пiдсумками господарської дiяльностi Товариства
у 2012 роцi та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
9. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди.
11. Прийняття рiшення про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства та визначення осiб,
яким надаються повноваження пiдписати нову редакцiю статуту вiд iменi Товариства.
13. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про загальнi збори акцiонерiв
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор".
14. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про Наглядову раду
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор".
15. Прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення "Про Ревiзiйну комiсiю
Публiчного акцiонерного товариства "Запорiжтрансформатор".
Загальними зборами прийнятi наступнi рiшення з питань порядку денного.
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 12 осiб. До складу лiчильної комiсiї обрати наступних
осiб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6.
Щербаха Р.С., 7. Авраменко Г.М., 8. Яцюк I.Г., 9. Доброва С.I. , 10. Бiланюк Л.М., 11. Баришевська
О.В., 12. Тихоновська А.О.
З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2012 рiк. Роботу Генерального
директора Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї
розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам Товариства в
цiлому.
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2012
роцi. Роботу Наглядової ради у 2012 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає загальнiй
стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а також iнтересам
Товариства та акцiонерiв в цiлому.
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Роботу
Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2012 роцi визнати задовiльною.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2012 рiк.
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2013 рiк.
З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Розподiлити частину прибутку, одержаного за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ "ЗТР" у
2012 роцi, у розмiрi 945 987 000,00 грн. (дев'ятсот сорок п'ять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм
тисяч гривень, 00 копiйок).
Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв в сумi 945 987 000,00 грн. (дев'ятсот сорок п'ять

мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят сiм тисяч гривень, 00 копiйок), розмiр дивiдендiв, що виплачується
iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,428 грн. (сорок двi цiлих вiсiм десятих копiйки).
Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх
виплати визначаються вiдповiдно до умов п. 4.9. Статуту Товариства.
Витрати та податки (збори), пов'язанi з виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства, утримуються
Товариством iз суми дивiдендiв, належних до сплати акцiонеру. Розмiр витрат, пов'язаних з
виплатою дивiдендiв, визначається на рiвнi фактичних витрат, понесених Товариством у зв'язку з
виплатою дивiдендiв акцiонерам Товариства.
З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.
З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
у зв'язку з вiдсутнiстю пропозицiй вiд акцiонерiв щодо кандидатiв до складу Наглядової ради
Товариства, не обирати членiв Наглядової ради Товариства.
З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.
З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.
З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.
З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.
З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
рiшення з питання порядку денного не прийняте.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував
звітному
За простими акціями За привілейованими За простими акціями За привілейованими
акціями
акціями
Сума нарахованих
945987000.00000
дивідендів,грн
Нараховані дивіденди на одну
0.42800
акцію, грн
Сума виплачених дивідендів,
0.00000
грн
Дата складення переліку осіб,
25.02.2013
які мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

01.03.2013

0.00000

906202500.00000

0.00000

0.00000

0.41000

0.00000

0.00000

900986044.76000

0.00000

д/н

01.03.2012

д/н

д/н

01.03.2012

д/н

23.02.2012 черговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗТР" прийнято рiшення про розподiл
прибуту, одержаного 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 дивiдендiв: 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.
22.02.2013 чегровими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ЗТР" прийнято рiшення про розподiл
прибуту, одержаного за пiдсумками господарської дiяльностi ПАТ "ЗТР" у 2012 роцi.Розмiр дивiдендiв,
що виплачується iз розрахунку на 1 (одну) акцiю, складає 0,428 грн. (сорок двi цiлих вiсiм десятих
копiйки). За рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 14/01-13 вiд 14.01.2013) датою
складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв визначено 01.03.2013, затверджено
наступний порядок та строк виплати дивiдендiв. Строк виплати дивiдендiв: з 1 березня 2013 року по
22 серпня 2013 року (включно).Виплата дивiдендiв акцiонерам Товариства проводиться в наступному
порядку:
А) акцiонерам - працiвникам Товариства - у порядку, передбаченому для виплати заробiтної плати;
Б) акцiонерам - фiзичним особам: на рахунки, вiдкритi в установах банкiв - на пiдставi даних перелiку
осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв або на пiдставi письмових заяв акцiонерiв,
направлених на адресу Товариства в строк до 1 березня 2013 року; шляхом видачi готiвки через касу в
робочi днi тижня за мiсцезнаходженням Товариства у порядку, визначеному виконавчим органом
Товариства, за умови особистого звернення акцiонера (його представника); поштовими переказами на
пiдставi даних перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв.
В) акцiонерам - юридичним особам та номiнальним утримувачам: на рахунки, вiдкритi в установах
банкiв, на пiдставi даних перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв або на пiдставi
письмових заяв акцiонерiв, направлених на адресу Товариства до 1 березня 2013 року;
Г) у випадку вiдсутностi письмових звернень акцiонерiв до 1 березня 2013 року - за рiшенням
виконавчого органу Товариства у будь-якiй з вищезазначених способiв.
Форма виплати дивiдендiв - грошовi кошти.
Сума виплачених дивiдендiв за результатом звiтного перiоду не наводиться, оскiльки зазначенi кошти
виплачуються в 2013 роцi.
Розмiщення привiлецованих акцiй Товариством не здiйснювалось, тому вiдповiдна iнформацiя не
неводиться.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська Фірма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Київська область д/н м. Київ вул. Жилянська, 75, 9-10 поверхи

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

0152

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

8(044) 490 - 67 - 77

Факс

8(044) 490 - 67 - 37

Вид діяльності

аудит

Опис

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 фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

69006 Запорiзька область д/н м. Запоріжжя вул. Добролюбова, буд.9, кв.19

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

3936

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.01.2007

Міжміський код та телефон

(061) 220-04-64

Факс

(061) 220-04-64

Вид діяльності

аудит

Опис

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

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

Приватне акціонерне товариство "Cтрахова компанія "АХА
СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

2047491

Місцезнаходження

04070 Київська область д/н м. Київ вул. Іллінська

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

483290

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 499-24-99

Факс

(044) 499-24-99

Вид діяльності

послуги у сфері страхування

Опис

Приватне акціонерне товариство "Cтрахова компанія "АХА
СТРАХУВАННЯ" надає послуги у сфері страхування згідно з ліцензією
АВ № 483290 від 17.09.2009, виданою Державною комісією з регулювання
ринків фінансових послуг України.

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

Приватне акціонерне товариство "СК" КАШТАН"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32071894

Місцезнаходження

01021 Київська область д/н м. Київ Кловський узвіз, буд.12, офіс 37

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

546948

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

15.10.2010

Міжміський код та телефон

(044) 246-28-46

Факс

(044) 246-28-46

Вид діяльності

послуги у сфері страхування

Опис

Приватне акціонерне товариство "СК" КАШТАН" надає послуги у сфері
страхування згідно з ліцензією АВ № 546948 від 15.10.2010, виданою
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

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

Приватне акціонерне товариство "СК" ПРОВІДНА"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23510137

Місцезнаходження

03049 Київська область д/н м. Київська пр-т Повітрофлотський, буд.25

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

520914

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

16.02.2010

Міжміський код та телефон

044) 492-18-18

Факс

044) 492-18-10

Вид діяльності

послуги у сфері страхування

Опис

Приватне акціонерне товариство "СК" ПРОВІДНА" надає послуги у
сфері страхування на підставі ліцензії АВ 520914 від 16.02.2010, виданої
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

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

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Київська область д/н м. Київ вул. Тропініна 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

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

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 емісії цінних
паперів Товариства, Загальними Зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 08
квiтня 2011 року було обрано депозитарiй - Приватне акцiонерне
товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", з яким
укладено договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв. В звiтному
роцi рiшення щодо змiни депозитарiю не приймалось.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український енергетичний
реєстр"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

399289

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.10.2010

Міжміський код та телефон

(044)585-42-40

Факс

(044)585-42-40

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український енергетичний
реєстр" 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 фізичної особи

АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВАСИЛЬ
КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ"

Організаційно-правова форма

Iншi органiзацiйно-правовi форми

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

26296883

Місцезнаходження

д/н Київська область д/н м. Київ ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 5/60,
офіс 1

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

. .

Міжміський код та телефон

(044)289-48-77

Факс

(044)289-48-77

Вид діяльності

юридичні послуги

Опис

Номер лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi не навдиться,
тому що цей вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню.
У 2012 роцi Товариство" отримувало вiд АДВОКАТСЬКОГО
ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ВАСИЛЬ КІСІЛЬ І ПАРТНЕРИ"
послуги з правового забезпечення господарської дiяльностi.

Опис

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
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4
Запорізьке територіальне
UA4000107809
управління Державної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового
ринку

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
7
0.01
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Форма існування та Номінальна
Кількість
форма випуску
вартість
акцій (штук)
(грн.)

5
6
Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна iменнi
іменна

Тип цінного
паперу

9
10
221025000.00 100.000000
000000

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

Протягом 2012 року цiнні папери Товариства не перебували у лістингу на фондових біржах.
На органiзацiйно-оформлених ринках акцiї Товариства не обертаються. Торгiвля цiнними паперами Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється.
Данi про продаж цiнних паперiв ПАТ "ЗТР" на вторинних неорганiзованих ринках у Товариства вiдсутнi.
ПАТ "ЗТР" планує пройти процедуру включення цiнних паперiв до бiржового списку однiєї з бiрж України.Протягом 2012 року Товариство не здійснювало
додаткових випусків акцій.

1
2
28.12.2010 1234/1/10

Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску

11.1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
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 2012 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 2012 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 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;
- 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.
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.
Протягом 2012 року в органiзацiйнiй структурi управлiння ПАТ "ЗТР"
вiдбулися наступнi змiни:
03.04.2012р.Наглядовою радою ПАТ "ЗТР" (протокол №03/04-12) були
затвердженi наступнi змiни в органiзацiйнiй структурi управлiння ПАТ
"ЗТР".
за функцією Директора з виробництва:
- перейменовано деревообробний цех в цех по виготовленню ізоляції та
упаковки.
- введено посаду заступника директора з виробництва - начальника
управління логістики;
- перейменовано об'єднане транспортне підприємство в залізничний цех;
- об'єднано відділ логістики і доставки готової продукції та
залізничний цех в управління логістики та підпорядкувати заступнику
директора з виробництва - начальнику управління логістики.
за функцією Технічного директора:
- посаду "головний констуктор з керованих реакторів" перейменовано в
"головний конструктор з реакторів";
- виділено конструкторське бюро шунтуючих реакторів з відділу
генерального конструктора в самостійний структурний підрозділ з
підпорядкуванням його головному конструктору з реакторів.
Таким чином, на кiнець 2012 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 реакторів;
- бюро схемотехнiки електронних пристроїв;
- конструкторське бюро керованих реакторiв;
- конструкторське бюро шунтуючих реакторів;
- 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;
- заступника директора з виробництва - начальника управління
логістики;
- 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;
- управління логістики
- цех високовольтних iспитiв;
- трансформаторний цех №1;
- трансформаторний цех №2;
- ливарний цех;
- цех магнiтопроводiв;
- цех по виготовленню ізоляції та упаковки;
- 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.
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, 119049, Російська Федерація, м. Москва, вул.
Велика Якиманка буд. 33/13, будівля 1, 1 поверх, кімната 5/1.
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").
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 з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом
2012 року не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У зв'язку з переходом з 01 січня 2012 року підприємства на міжнародні
стандарти фінансової звітності проведена переоцінка активів за
справедливою вартістю ( основні засоби і фінансові інвестиції - МСФЗ
16 і 39 ), списані об'єкти основних засобів і незавершених
капітальних інвестицій, які не відповідали критеріям активів
підприємства (МСФЗ 1). Згідно вимог МСЗО 37 виконаний розрахунок
резервів по невикористаних відпустках минулих періодів і пенсійному
забезпеченні, створений резерв на гарантійні ремонти.Згідно вимог
МСФЗ 12 виконаний розрахунок відстрочених податкових зобов'язань і
активів по податку на прибуток. Проведена перекласифікація власного

капіталу за рахунок дооцінки основних засобів, фінансових і
капітальних інвестицій, перерахунку Статутного капіталу згідно
індексів гіперінфляції, списання фонду індексації основних засобів
минулих періодів, нарахування відстрочених податкових зобов'язань на
резерв переоцінки основних засобів. Облікова політика підприємства
повинна забезпечувати відповідність фінансової інформації наступним
якісним характеристикам: доцільність, тямущість, надійність і
порівнянність. Фінансова звітність складена за принципом нарахування
( за винятком звіту про рух грошових коштів) і безпрервної
діяльності.Основні принципи облікової політики визначені наказами по
підприємству:
1. Нарахування амортизації по Основних засобах здійснювати
прямолінійним методом.
Вартість основного засобу, що амортизується, - це первинна
(переоцінена) вартість об'єкту за вирахуванням його ліквідаційної
вартості. Для основних засобів, введених в експлуатацію з 2008 року
як енергетичне устаткування, механічне устаткування, інше
устаткування, спеціальний транспорт, рейковий рухомий склад або як
транспортні засоби - ліквідаційна вартість визначається множенням
маси об'єкту на умовну ціну металу (1127 грн.). Для усіх інших
основних засобів ліквідаційна вартість прирівнюється до нуля.
2. Нарахування зносу по МБП здійснювати у розмірі 100 відсотків
балансової вартості таких предметів.
3.
Амортизацію МНМА нараховувати в першому місяці використання
об'єкту у розмірі 100 відсотків його вартості, що амортизується.
4. Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним
методом.
5. Оцінку виробничих запасів при відпустці у виробництво або іншому
вибутті здійснювати по методу ФІФО.
6. Готову продукцію і незавершене виробництво відображати в
бухгалтерському обліку і балансі за фактичною виробничою
собівартістю.
7. Фінансові інвестиції відображати в обліку і звітності відповідно
до П(С)БО 13 "Фінансових інструментів" за собівартістю придбання.
Відносно фінансових витрат застосувати метод капіталізації, тобто
включення в первинну вартість кваліфікаційного активу.
Капіталізація фінансових витрат здійснюється лише відносно суми тих
фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювати
витрати на створення кваліфікаційного активу.
8. Встановлювати спеціальною комісією з підприємства для об'єктів
основних засобів, залишкова вартість яких досягла нуля і які
продовжують використовувати в господарській діяльності ліквідаційну
вартість. Щорічно включати суму перевищення дооцінки над попередньою
уцінкою основних засобів і нематеріальних активів до складу
нерозподіленого прибутку пропорційно нарахуванню амортизації.
9. Первинна вартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов'язаних з поліпшенням об'єкту ( модернізація, реконструкція,
модифікація, добудова і інші витрати по капітальних ремонтах).
10. Готову продукцію, товари, виробничі запаси відвантажені, але
перехід покупцеві права власності по яких ще не настав, враховувати
на окремих рахунках класу " Запаси".
11. Величину резерву сумнівних боргів визначати по методу
застосування абсолютної сумнівної заборгованості на підставі аналізу
платоспроможності окремих дебіторів.

12. По об'єктах основних засобів, отриманих безкоштовно, придбаних
за рахунок засобів цільового фонду у момент оприбутковування
відбивається збільшення додаткового капіталу.
13. Основні засоби відбиваються в балансі підприємства за
справедливою вартістю. Для цього для оцінки залишків основних засобів
на 31 грудня 2011 року були залучені незалежні оцінювачі і на основі
проведеного аналізу основних засобів по функціональній приналежності
і характеру участі у виробничо-господарській діяльності підприємства
були використані різні методи оцінки. Для будівель, споруд,
передавальних пристроїв, технологічного виробничого устаткування
використовувався метод амортизованої вартості заміщення. При оцінці
універсального устаткування використовувався порівняльний метод (МСФО
16).
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової
звітності Публічного Акціонерного Товариства "Запоріжтрансформатор"
Акціонерам та керівництву
Публічне Акціонерне Товариство "Запоріжтрансформатор"
Основні відомості про емітента:
1. Повна назва Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"
2. Код ЄДРПОУ
00213428
3. Місцезнаходження Україна, 69600, м. Запоріжжя, вул.
Дніпропетровське шосе, 3
4. Дата первинної державної реєстрації 30.09.1994 р.
Опис аудиторської перевірки:
Відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА), Рішення
ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р. ми провели аудиторську перевірку
фінансових звітів Публічного акціонерного товариства
"Запоріжтрансформатор" (надалі - ПАТ "ЗТР"), що додається, яка
включає: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2012 р.; Звіт про
фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік, Звіт про рух грошових
коштів (форма № 3) за 2012 рік, Звіт про власний капітал (форма № 4)
за 2012 рік та Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності ПАТ "ЗТР"
є Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі - МСФЗ).
Фінансова звітність за МСФЗ складена на основі бухгалтерських
записів, зроблених згідно з українським законодавством, з
відповідною перекласифікацією окремих статей та внесенням необхідних
трансформаційних коригувань з метою достовірного представлення
інформації згідно з вимогами МСФЗ. Функціональною валютою ПАТ "ЗТР" є
національна валюта України - гривня. Фінансова звітність складена у
тисячах українських гривень. Звітний період ПАТ "ЗТР" співпадає з
календарним роком. Обрана ПАТ "ЗТР" облікова політика, яка обумовлена
в наказі "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облікову політику
підприємства" вiд 01.01.2004 р. № 4а (з урахуванням змін), була
протягом року незміною. Внесення змін до наказу "Про облікову
політику підприємства" було обумовлено змінами до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Згідно з п.

17 наказу "Про облікову політику підприємства" фінансова звітність
складається на підставі застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
Фінансова звiтнiсть ПАТ "ЗТР" складена з припущенням подальшого
безперервного функціонування.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне
подання фінансових звітів: Управлінський персонал ПАТ "ЗТР" несе
відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора:
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит відповідно до МСА. Ці стандарти вимагають від нас дотримання
відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання ПАТ "ЗТР" фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПАТ
"ЗТР". Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової
звітності.
Розмiр суттєвостi з ПАТ "ЗТР" не обумовлювався, тому визначався по
вiдношенню до виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної
думки аудитора.
У зв'язку з тим, що згідно з умовами договору не було передбачено
проведення заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку,
аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит податкового обліку.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення модифікованої аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки":
Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений
після дати Балансу, ми не приймали участь в iнвентаризацiї
матеріальних активів ПАТ "ЗТР". Відповідно ми не мали змоги
визначити, чи була потреба в будь-яких коригуваннях основних засобів
та запасів ПАТ "ЗТР". Датою переходу на МСФЗ ПАТ "ЗТР" визнало 1
січня 2012 року, що було дозволено спільним листом Міністерства
фінансів України, НБУ та Державної служби статистики України від
07.12.2011 року № 12-208/757-14830/ 31-08410-06-5/30523/04/4-07/702,
але у зв'язку з чим дана фінансова звітність не в повній мірі

відповідає вимогам застосовній концептуальній основі (МСФЗ), оскільки
не наводить порівняльну (складену за МСФЗ) інформацію за 2011 рік
(крім балансу). Примітки до фінансової звітності не містять розкриття
інформації, що передбачена у МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти:
розкриття інформації".
Умовно-позитивна думка:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки",
фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПАТ "ЗТР" станом на 31.12.2012 року, та його
фінансові результати і рух грошових коштів за 2012 рік, відповідно до
МСФЗ.
Додаткова інформація
Активи ПАТ "ЗТР"
Залишки товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів та
зобов'язань на кінець звітного періоду підтверджені даними
інвентаризації.
У балансі ПАТ "ЗТР" нематеріальні активи відображені за первісною
вартістю за вирахуванням суми накопиченого зносу
(амортизації).Нарахування амортизації нематеріальних активів
здійснюється прямолінійним методом. Первісна вартість нематеріальних
активів станом на 31.12.2012р. становить 13 100 тис. грн., накопичена
амортизація на кінець року становить 7 106 тис. грн.
Протягом 2012 року ПАТ "ЗТР" спрямовано коштів на капітальні
інвестиції на суму 78548 тис. грн.
Станом на 31.12.2012р. вартість незавершених капітальних інвестицій
складає2 986 тис. грн.
Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним
методом, визначеним наказом про облікову політику ПАТ "ЗТР".
Визначений метод протягом року був незмінним.
Переоцінка основних засобів до справедливої вартості проводилась
станом на 31.12.2011 р. із залученням незалежного оцінювача.
Станом на 31.12.2012 р. ПАТ "ЗТР" володіє довгостроковими фінансовими
вкладеннями на загальну суму 932 165 тис. грн. В Балансі фінансові
вкладення відображені у рядках:
-040 "Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі в капіталі" - 4 313 тис. грн.;
- 045 "Інші фінансові інвестиції"- 927 852 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р.
складає 17 553 тис. грн.
Облік надходження та рух матеріальних цінностей у ПАТ "ЗТР"
здійснюються за собівартістю.
Дооцінка запасів у звітному періоді ПАТ "ЗТР" не здійснювалася.Згідно
наказу про облікову політику оцінка вибуття запасів здійснюється по
методу ФІФО.

Станом на 31.12.2012 р. запаси ПАТ "ЗТР" оцінені по первісній
вартості та складають:
- виробничі запаси
138 257 тис. грн.
- незавершене виробництво
191 668 тис. грн.
- готова продукція
168 847 тис. грн.
- товари
666 тис. грн.
Разом
499 438 тис. грн.
Вартість матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному
зберіганні складає 33 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображається
в балансі за чистою вартістю реалізації на підставі принципу
обачності. Для визначення чистої реалізаційної вартості дебіторської
заборгованості за відвантажені товари, роботи, послуги створений
резерв сумнівних боргів, який на 31.12.2012 року становить 43 тис.
грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками складає станом на
31.12.2012 р. 272 611 тис. грн. у т.ч.:
- з бюджетом
244 450 тис. грн.
- за виданими авансами
28 161 тис. грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р.
становить 3 065 тис. грн.
Облік касових операцій ПАТ "ЗТР" здійснює у відповідності з
Положенням "Про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні" № 637 від 15.12.2004 р. Банківські операції здійснюються у
відповідності з Інструкцією "Про безготівкові розрахунки в Україні в
національної валюті" № 22 від 21.01.2004 р. Станом на 31.12.2012 р.
ПАТ "ЗТР" має грошові кошти в національній валюті у розмірі 61 622
тис. грн., в іноземній валюті 37 079 тис. грн., що підтверджується
даними виписки банку.
Зобов'язання ПАТ "ЗТР"
У складі довгострокових зобов'язань станом на 31.12.12 р. у ПАТ "ЗТР"
відображені відстрочені податкові зобов'язання у сумі 50 153 тис.
грн.
Поточні зобов'язання станом на 31.12.2012 р. склали 2 854 372 тис.
грн., у т.ч.:
- короткострокові кредити
банків
1 409 414 тис. грн.
- поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями 831 364 тис. грн.
- заборгованість за товари,
роботи, послуги
445 908 тис. грн.
- зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів
145 163 тис. грн.
- з бюджетом
1 725 тис. грн.
- з позабюджетних платежів
55 тис. грн.
- зі страхування
4 284 тис. грн.
- з оплати праці
9 151 тис. грн.
- з учасниками
7 184 тис. грн.

- інші поточні зобов'язання

124 тис. грн.

У складі інших поточних зобов'язань відображена заборгованість інших
кредиторів.
Власний капітал ПАТ "ЗТР"
Статутний капітал станом на 31.12.2012 р., складає 22 103 тис. грн.,
що відповідає Статуту ПАТ "ЗТР". Станом на 31.12.2012 р. статутний
капітал сплачений повністю.
Статутний фонд ПАТ "ЗТР" визначається загальною номінальною вартістю
випущених акцій. Статутний фонд розподілено на 2 210 250 000 простих
акцій номінальною вартістю 0,01грн. (одна копійка) кожна.
Власний капітал ПАТ "ЗТР" станом на 31.12.2012 р. складається із:
- статутного капіталу
22 103 тис. грн.
- іншого додаткового капіталу 417 641 тис. грн.
- резервного капіталу
7 592 тис. грн.
- нерозподіленого прибутку
548 691 тис. грн.
У звітному році відбулося розподілення прибутку на виплату дивідендів
у сумі 906 203 тис. грн. (згідно рішення загальних зборів акціонерів
ПАТ "ЗТР" від 23.02.2012 року на одну акцію затверджено 0,41 гривень
дивідендів).
Чистий прибуток
У фінансовій звітності надано користувачам повну інформацію про
доходи, витрати та прибутки від діяльності ПАТ "ЗТР" за 2012 рік.
За наслідками 2012 року ПАТ "ЗТР" отримало чистий прибуток у сумі 946
942 тис. грн., який у відповідності до вимог норм діючого
законодавства України і відображений у рядку 220 Звіту про фінансові
результати.
Чисті активи
Чисті активи ПАТ "ЗТР" станом на 31.12.2012 р. складають 996 027 тис.
грн., тобто на 973 924 тис. грн. більше, ніж величина статутного
капіталу, що відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу
України від 16.01.2003р. №435-IV.За наслідками 2012 р. чисті активи
ПАТ "ЗТР" у порівнянні з 2011 р. збільшилися на 48 602 тис. грн.
Особлива інформація про емітента
Протягом 2012 року ПАТ "ЗТР" не приймались рішення щодо:
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного
капіталу;
про викуп власних акцій;
про утворення, припинення його філій, представництв;
про припинення діяльності ПАТ "ЗТР";
зменшення статутного капіталу;
ПАТ "ЗТР" у 2012 року не отримувало позик або кредитів у сумах, що
перевищують 25 відсотків активів ПАТ "ЗТР".
Протягом 2012 року не відбувалося змін у складі виконавчого органу,
Наглядової ради, Ревізійної комісії та посадових осіб ПАТ "ЗТР".

На підставі запитів, направлених управлінському персоналу, ПАТ "ЗТР"
повідомило, що у 2012 р.:
- не порушувалися справи про банкрутство ПАТ "ЗТР" та відповідно не
виносилися ухвали про його ліквідацію або санацію;
- операції лістінгу (делістінгу) цінних паперів ПАТ "ЗТР" на
фондовому ринку не відбувалися;
- зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій,
протягом 2012 року не відбулося.
Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається ПАТ "ЗТР" та подається
разом з фінансовою звітністю, на дату складання аудиторського
висновку не виявлено.
Пунктом 13 Статуту ПАТ "ЗТР" (одинадцята редакція) визначений перелік
правочинів, які вважаються значними та рішення щодо вчинення яких
приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами. Протягом
звітного року відповідно до інформації, що надана управлінським
персоналом ПАТ "ЗТР", не укладалися правочини, що Статутом віднесені
до значних.
ПАТ "ЗТР" не приймався власний кодекс (принципи, правила)
корпоративного управління. Положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних
з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах ПАТ "ЗТР" викладені у
Положенні про Наглядову раду ПАТ "ЗТР" (дев'ята редакція) та
Положенні про Ревізійну комісію ПАТ "ЗТР" (восьма редакція).
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності у ПАТ
"ЗТР" створена ревізійна комісія у складі 3 осіб, яка у своїй
діяльності керується Положенням про ревізійну комісію.
Наглядова рада ПАТ "ЗТР" не прийняла рішення щодо запровадження в ПАТ
"ЗТР" посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього
аудиту).
Ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства аудитором не були ідентифіковані.
Основні відомості про аудиторську фірму:
1. Повна назва Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ"
2. ЄДРПОУ
34829687
3. Місцезнаходження 69006 м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв.
19
4. Телефон (факс)
(061) 233-86-99, 224-62-69
5. Свідоцтво про внесення до
№ 3936, видане на підставі рішення
Аудиторської
Реєстру аудиторських фірм та
палати України № 171/5 від 19.01.2007
року, чинне до
аудиторів, які одноособово 03.11.2016 року
надають аудиторські послуги
Аудиторська перевірка фінансової звітності ПАТ "ЗТР" проводилася на
підставі договору № 203/13 від 28.12.2012 р.
Аудиторська перевірка проведена у період з 15 січня 2013 року до 25
лютого 2013 року.
Директор
Товариства з обмеженою

відповідальністю "АЛЬЯНСАУДИТ"
Рубітель О.Ю
(Сертифікат аудитора Серія А № 005648 виданий рішенням
Аудиторської палати України № 130 від 25.12.2003 р.)
дія якого продовжена до 25.12.2013р. рішенням
Аудиторської палати України № 195/2 від 30.10.2008р.
25 лютого 2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
1.1. Масляні силові трансформатори загального призначення, які
використовуються у генеруючих (атомні, теплові, гiдро та вітряні
електростанції), магістральних, розподільчих (пiдстанцiї
енергосистем, великі промислові підприємства, сiльськогосподарськi,
комунальні та iншi) енергосистемах. Діапазони потужностей вiд 1000 до
1 250 000 КВА, діапазони напруги вiд 10 до 1 150 кВ.
1.2. Трансформатори спеціального призначення для підприємств чорної
та кольорової металургії, підприємств нафтогазової промисловості,
залiзницi, підприємств гірничодобувної галузі, а також iншi
промислові та комунальні підприємства, що мають власні пiдстанцiї на
клас напруги 35 кВ i вище, трансформатори для ліній електропередач
постійного струму.
1.3. Електричні шунтуючі реактори.
1.4. Керовані шунтуючi реактори (пристрої FACTS - кероване обладнання
для електричних мереж змінного струму).
1.5. Поряд з виробництвом продукції, підприємство розвиває надання
широкого ряду сервісних послуг в цілях найбільш повного задоволення
потреб споживачів. Це шефський нагляд за монтажем, монтаж, комплектні
поставки, ремонтні роботи та модернизацiя за місцем експлуатації i на
пiдприємствi.
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та
надання послуг.
У 2013 році Товариство планує тi ж види продукції та послуг, які
виготовлялись та надавались протягом 2012 року. Перспективними
напрямками є виробництво трансформаторного та реакторного обладнання
для "інтелектуальних мереж", розвиток сервісної діяльності в СНД та у
Далекому зарубіжжі.
Залежність вiд сезонних змін, та факторів зовнішнього середовища,
впливаючих на діяльність ПАТ "ЗТР".
1.1. Виробництво продукції та надання послуг ПАТ "ЗТР" не залежить
вiд сезонних змін.
1.2. Вплив факторів зовнішнього середовища: Фактор; Опис;
Ступінь

впливу; Прогнози;
Політичні;Політичні відносини України з державами в які здійснюється
постачання обладнання;середній; Нормальні політичні відносини з
державами СНД та Світу. Сприятливий політичний клімат.;
Соціальні;Імідж ЗТР як роботодавця, умови праці та соціального
забезпечення.;середній; ПАТ "ЗТР" є соціально відповідальним
підприємством, привабливим з точки зору працевлаштування.Є
конкурентоспроможним роботодавцем.;
Фінансово-економічні; Економічна ситуація на основних ринках
збуту;високий;Достатньо сприятлива економічна ситуація на основних
ринках збуту.;
Технологічні;Особливі фактори впливу відсутні.;
;Не прогнозується
значних змін у технології виробництва та використання обладнання.;
Правові;
Особливі правові фактори відсутні.;
Екологічні;Вимоги до екологічної безпеки виробництва не є надто
жорсткими.;низький;Виробництво з низьким рівнем екологічної
небезпеки.;
Основні ринки збуту та основні клієнти.
1.1. Основними ринками збуту силових трансформаторів, шунтуючих
реакторів та керованих шунтуючих реакторів ПАТ "ЗТР" є:
"
країни СНД (передусім Україна - 13%, Російська Федерація - 65%,
інші країни СНД - 12%);
"
країни Далекого зарубіжжя та Балтії 10%: Індія, США, Литва та
інші.
Основним ринком збуту послуг із забезпечення сервісного
обслуговування та ремонту є країни СНД - 97%. Країни Далекого
зарубіжжя - 3%.
1.2. Споживачами продукції ПАТ "ЗТР" є:
- структурні підприємства енергетики (генеруючі компанії, передаючі
компанії - магiстральнi електричні мережі, розподільчі компанії);
- підприємства чорної та кольорової металургії;
- підприємства нафтогазової промисловості;
- залiзницi;
- підприємства гірничодобувної галузі;
- іншi промислові та комунальні підприємства, що мають власні
пiдстанцiї на клас напруги 35 кВ та вище.
Основні ризики в дiяльностi Товариства, заходи емiтента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва
та ринків збуту. (найменування Ризику; чинники мiнiмiзацiї ризику)
1. Ризик неплатежу з боку замовника; застосування в умовах оплати
акредитиву та надходження
остаточного платежу перед відвантаженням, після проведення
випробувань.
2. Ризик підвищення цін на матеріали та комплектуючі; діверсіфікація
закупівель матеріалів та комплектуючих, проведення аналізу ситуації
на ринку i прогнозування динаміки цін, підписання довгострокових
рамкових угод з основними постачальниками.
3. Погіршення економічної ситуації на основних ринках збуту,
зменшення об'єму замовлень у зв'язку з економічною кризою на багатьох
ринках.; Скорочення iнвестицiйних програм замовників.
діверсіфікація ринків збуту, посилення присутності на ринках СНД та
Далекого зарубіжжя.

4. Потенційний дефіцит матерiалiв i комплектуючих через високі темпи
зростання попиту на трансформаторне обладнання: браку виробничих
потужностей постачальників трансформаторної сталi, масла, вводів,
перемикачів.; ПАТ "ЗТР" є вертикально інтегрованим підприємством, що
виробляє низку компонентів самостійно, наприклад перемикачі, ПАТ
"ЗТР" є пріоритетним клієнтом для багатьох постачальників як значний
замовник, з великими об'ємами закупівель, що демонструє стабiльне
зростання i перспективи розвитку, диверсифiкацiя постачальників
основних компонентів та матерiалiв.
Канали збуту й методи продажу, які використовує ПАТ "ЗТР".
При продажах на ринку України використовуються прямі продажі кінцевим
замовникам, а також генеральні підрядні організації, що виконують
будівництво об'єктів енергетики "під ключ". У Росії та у Казахстані
засновані Представництво ПАТ "ЗТР" в Росiйськiй Федерації i
Представництво ПАТ "ЗТР" в Республiцi Казахстан i Середній Азії які
виконують функцію продажу продукції у цих країнах. Контрагентами
виступають кiнцевi замовники, а також генеральні пiдряднi
органiзацiї, що виконують будівництво об'єктів енергетики "під ключ".
При продажах у країни Далекого зарубіжжя та iншi країни СНД
використовувалися продажі кінцевим замовникам, а також продажі через
генеральні пiдряднi організації. У 2013 році планується заснування
Представництва ПАТ "ЗТР" у Індії.
Також, з 2010 року використовується схема поставки на ринки Азії у
консорціумі з місцевими виробниками.
Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін.
Основними матеріалами для виготовлення продукції ВАТ "ЗТР" є:
- мідна каптанка, яка закуповувалась у Росiйськiй Федерацiї та
Нiмеччинi. Цiна цього виду сировини прив'язана до цiни на мiдь на
Лондонськiй бiржi металiв (LME). На початку 2012 року ціна на цю
сировину становила 8500 доларів США за тону, однак на протязі другого
та третього кварталів ціна досягла 7500 доларів США за тону і лише на
початку третього кварталу почалось помітне зростання яке призвело до
того що ціна у кінці року досягла 8000 доларів США за тону;
- чорний прокат, закуповувався в Україні. На початку 2012 року цiна
на чорний прокат складала - 720 доларів США за тону. У першій
половині року ціни на чорний прокат поступово зростали і у другому
кварталі досягли піку у 750 доларів США за тону. Але протягом другої
половини року ціни на чорній прокат почали знижуватися і на прикінці
року ціна склала 680 доларів США за тону;
- трансформаторна сталь, виробництва Росiйської Федерацiї, Польщi та
США. На початку року ціна коливалася у діапазоні 2100-2000 доларів
США за тону, однак протягом року ціни поступово знижувалися та у
кінці року досягли рівня 1900 доларів США за тону;
- трансформаторне масло, виробництва Росiйської Федерацiї, Швеції та
США. Ціна на трансформаторне прив'язана до ціни на нафту Brent на
світових товарних біржах. Протягом 2012 року цiна на цю сировину
коливалася від 1700 долларiв США за тону на початку року до 1600
долларiв США за тону у кінці 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 2012 роцi були наступнi пiдприємства:
- катанка мiдна
ЗАТ "Норметiмпекс", Росiйська Федерацiя;
компанiя AURUBIS AG, Німеччина;
- трансформаторна сталь
компанiя ВИЗ-Сталь, Російська Федерація;
компанiя Stalprodukt, Польща;
компанія AKSteel International,
Нідерланди;
- трансформаторне масло
компанiя Nynas, Швецiя;
компанія Prista Oil, Болгарія;
компанія Роснафта, Російська Федерація;
- чорний прокат
АТ УГМК, Україна;
ТОВ "Метінвест-Україна", Україна.
Про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
дiяльнiсть ПАТ "ЗТР".
У 2012 році ринок трансформаторного обладнання СНД продовжив
тенденцію росту попереднього року. Чинниками, що обумовлюють
зростання ринку трансформаторного обладнання, є:
"
стабільна економічна ситуація у світі, у тому числі країн СНД. Як
наслідок - здійснення заходів запланованих енергетичними стратегіями
країн СНД;
"
необхідність в оновленні зношеного парку електротехнічного
обладнання;
"
iнвестицiї в енергетику країн СНД.
Рівень впровадження нових технологій, нового обладнання.
Товариство постійно веде роботу iз удосконалення конструкцій
трансформаторів, та розробку нових конструкцій, виробництво керованих
шунтуючих реакторів та виробництво систем моніторингу. Щорічно на
заводі освоюється до 50 нових типів трансформаторного обладнання.
Застосовуються високоякісні матеріали, прогресивні конструкторські
рішення технологічних процесів дають можливість випуску
трансформаторів з втратами і масами, зниженими в порівнянні з
вимогами ГОСТ на 15-20%. Удосконалення розрахункових методик і
конструкторських програм забезпечують високу електричну і механічну
міцність, надійність і довговічність продукції, що випускається.
У 2012 році в рамках інвестиційної програми щодо поліпшення умов і
ефективності праці завершений проект з модернізації ізоляційного
виробництва. В експлуатацію введено два верстата з ЧПУ по обробці
ламінатного картону та чотиристоронній поздовжньо-фрезерний верстат
для ізоляційного виробництва. Вартість комплексу нового обладнання
складає 600 тис. дол. США
Новий технічний досвід отримає ЗТР при виготовленні чотирьох
трансформаторів напругою 220 кВ для геотермальних електростанцій
компанії Kenya Electricity Generating Company (Кенія). Замовник
висунув жорсткі вимоги до термінів здачі технічної документації,
сейсмостійкості трансформаторів, до фарбування і зовнішніх кабелях
обладнання. Відвантаження трансформаторів відбудеться у лютому 2013
року. Kenya Electricity Generating Company (Кенія) - найбільша
державна електрична компанія, що виробляє близько 80% електроенергії,
споживаної у країні.
Також у 2012 році ЗТР уклав контракт на поставку двох трансформаторів
власних потреб для електростанції Mong Duong 2 Coal Fired Power
Project (В'єтнам). Особливістю даного проекту є велика потужність

(100 МВА) для даного класу напруги (23 кВ). Також за вимогою
замовника було опрацьоване питання щодо сертифікації типових
випробувань трансформатора незалежної лабораторії KEMA (Нідерланди).
Кінцевим замовником обладнання є компанія "AES-VCM Mong Duong Power
Company Limited", що входить до складу міжнародної енергетичної
компанії AES.
Положення ПАТ "ЗТР" на ринку.
У 2012 році ПАТ "ЗТР" є лідером ринку трансформаторного обладнання
СНД з ринковою долею понад 40%.
Iнформацiя про конкуренцію у галузі.
1. Україна:
- конкурентів у сегменті силових трансформаторів для генерації i
передачі немає. Також немає конкурентів у сегменті шунтуючих
реакторів, керованих шунтуючих реакторів та послуг із забезпечення
сервісного обслуговування та ремонту;
- незначна конкуренція з ВАТ "Укрелектроапарат" та ТОВ "Еліз" у
сегменті розподільчих трансформаторів потужністю до 2 500 кВА.
2. Конкуренти СНД у сегменті силових трансформаторів:
ХК "Електрозавод", м. Москва, Російська Федерація - значний
вплив;
ВАТ "Уралелектротяжмаш" (Холдингова компанія "Енергомаш"), м.
Єкатеринбург, Російська Федерація - незначний вплив;
ТОВ "Тольяттiнський трансформатор", м. Тольяттi, Російська
Федерація - середній вплив;
ТОВ "СВЕЛ", м. Єкатеринбург, Російська Федерація - незначний
вплив;
Чiрчикьский трансформаторний завод, м. Чiрчик, Узбекистан незначний вплив;
Уфимський трансформаторний завод, м. Уфа, Російська Федерація незначний вплив;
Трансформаторний завод Siemens, м. Вороніж, Російська Федерація середній вплив;
3. Конкуренти СНД у сегменті шунтуючих реакторів та керованих
шунтуючих реакторів:
ХК "Електрозавод", м. Москва, Російська Федерація - середній
вплив.
4. Міжнародні конкуренти у сегменті силових трансформаторів,
шунтуючих реакторів та керованих шунтуючих реакторів:
ABB (міжнаціональна компанія) має середній вплив;
Siemens (міжнаціональна компанія) має середній вплив;
ALSTOM (міжнаціональна компанія) має незначний вплив;
Китайські та корейські виробники мають середній вплив.
5. Конкуренція у галузі.
Ринок СНД, i особливо Російська Федерація, привабливий для
місцевих i зовнішніх конкурентів, якi активізують зусилля з
просування своєї продукції на ринку. В умовах високої конкуренції на
ринках країн СНД уряди намагаються захистити місцевого виробника.
Останні намагаються максимально завантажити виробничі потужності,
зберегти або збільшити ринкову долю. Деякі виробники будують нові
виробничі потужності.
ХК "Електрозавод" (Російська Федерація) поступово збільшує
виробничі можливості шляхом нарощування виробничих потужностей на

запущеному у 2011 р. заводу у м. Уфі. Також ХК "Електрозавод"
інвестувала у модернізацію та розширення основного виробництва, що
розташоване у м. Москва, розвиває наукову діяльність iз вдосконаленню
технології трансформаторобудування. Окрім трансформаторного
обладнання Холдинг просуває інжинірингові послуги та будівництво
об'єктів "пiд ключ".
ВАТ "Тольяттінський Трансформатор" (Російська Федерація)
модернізує виробниче обладнання для того, щоб збільшити асортимент
продукції i об'єм виробництва та поліпшити якість продукції.
ТОВ "СВЕЛ" (колишній Росенерготранс) (Російська Федерація) ввів
потужності з виробництва трансформаторів, 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 базі діючого заводу ведеться будівництво нового цеху, що
орієнтований на виробництво трансформаторного обладнання до 500 кВ.
Siemens (м. Вороніж, Російська Федерація) у 2012 році завершила
будівництво нового заводу. Компанія почала активні дії на ринку РФ та
країн СНД у сегменті трансформаторного обладнання до 220 кВ.
Спостерігається значна активізація зусиль на ринку СНД китайських
та корейських виробників, якi застосовують політику демпінгу у
просуванні на ринок.
Низка проектів СНД, а саме Середньої Азії, фінансуються
держустановами або фондами Китаю, вимогою яких є використання
продукції виробництва Китаю.
На ринок РФ, Казахстану, Середньої Азії активно входять світові
виробники обладнання для енергетики, у тому числі i трансформаторів,
такі як ALSTOM, ABB, Siemens. Цi компанії виробляють широкий спектр
енергетичного обладнання i здатні надавати комплексні рішення iз
будівництва та модернізації енергооб'єктiв.
Про рівень впровадження нових технологій, нового устаткування
У 2012 році впроваджено 6 нових технологічних процесів і нове
устаткування на суму 29,1 млн.грн.,
в т.ч. "Впровадження
складального стенду зборки остовів трансформаторів великої потужності
без верхнього ярма", "Впровадження бандажировочного кільця діаметром
1500 мм на вертикальний бандажировщик", "Впровадження лазерного
планшетного плоттера для виготовлення ізоляційних деталей в обмотки з
лабіринтовим охолодженням масла", "Впровадження устаткування для
зняття емалевої ізоляції з транспонованих дротів", "Закупівля
пристрою для постійного підпресовування обмоток в процесі
термовакуумной обробки".
Про особливості продукції (устаткування).
Вироблювані ПАТ "ЗТР" трансформатори, а також шунтуючі і нейтральні
реактори
не мають принципових конструктивних відмінностей від
трансформаторів, що виготовляються іншими виробниками.
Трансформатори, а також шунтуючі і нейтральні реактори відрізняються
один від одного лінійними розмірами, масою, іншими споживчими
властивостями, проте перелік основних вузлів (остов, обмотки, бак і
тому подібне) залишається незмінним.За станом на січень 2013г.
відсутні світові аналоги керованих шунтуючих реакторів (КШР)
вироблюваних ПАТ "ЗТР". КШР складається з:
1) електромагнітна частина, схожій з потужними силовими
трансформаторами;

2) перетворювальних блоків;
3) системи автоматичного управління (САУ).
Перспективні плани розвитку ПАТ "ЗТР".
В умовах дійсної макроекономічної ситуації головним є збереження вже
досягнутих обсягiв виробництва та продажу, закріплення та зростання
обсягiв реалізації на ринках СНД, а також зростання обсягів поставок
на ринки Далекого зарубіжжя. Передбачається розвиток сервісної
діяльності на ринках СНД, а саме організація на території РФ центру
сервісного обслуговування та подальше впровадження певних заходiв iз
вдосконалення технології, замiнi та реконструкції обладнання,
покращення показникiв якості. Активiзацiя зусиль з просування на
ринки СНД та Далекого зарубіжжя керованих шунтуючих реакторів
(пристрої FACTS - кероване обладнання для електричних мереж змінного
струму). Обсяг реалізації ПАТ "ЗТР" у 2012р. становить 48,3 ГВА.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Введено за первинною вартістю,тис.грн.(Найменування основних
засобів;2008 р.;2009 р.;2010 р.;2011 р. ;2012 р.;Разом)
Будівлі, споруди і передавальні пристрої;35 101;12 216;17 111;10
819;22 418;97 665;
Машини і устаткування;89 780;45 807;45 644;17 486;45 719;244 436;
Транспортні засоби;1 261;354;99;84;1 483;3 281;
Інструменти, прилади, інвентар (меблі);6 920;2 075;2 319;3 674;7
943;22 931;
Інші основні засоби;2 080;556;571;1 054;1 523;5 784;
Всього основних засобів;135 142;61 008;65 744;33 117;79 086;374 097;
Нематеріальні активи;283;61;1 238;2 602;2 061;6 245;
Всього;135 425;61 069;66 982;35 719;81 147;380 342;
За останні 5 років ПАТ "ЗТР" було списане з балансу підприємства у
зв'язку з ліквідацією і реалізацією основні засоби залишковою
вартістю в сумі 6 647 тыс.грн., у тому числі:
у 2008 році на суму 792 тис.грн
у 2009 році на суму 3 195 тис.грн
у 2010 році на суму 230 тис.грн
у 2011 році на суму 313 тис.грн
у 2012 році на суму 2 117 тис.грн
Разом: 6 647
тис.грн
Плани ПАТ ;ЗТР; по залученню інвестицій (кредити банків).
У 2013 р. ПАТ "ЗТР" планує працювати у рамках діючого кредитного
навантаження, з проведенням заходів, спрямованих на зниження вартості
кредитних коштів. У 2012 році булі продовжені важливі процеси

удосконалення технології та оновлення обладнання. Виконання проектів
та освоєння інвестицій націлено перш за усе на збільшення пропускної
можливості окремих дільниць виробництва, а також на підвищення якості
та удосконалення технологічних процесів виробництва.
Заплановані інвестиції на 2013 рік, тис.грн.
Обсяг інвестицій
Основні засоби виробничого призначення
100 509
Основні засоби невиробничого призначення
16 180
Всього
116 689
Нематеріальні активи
4 203
Всього
120 892
У 2013 найбільш вагомими інвестиційними проектами стануть інвестиції
в нові технології та обладнання, оснащення виробництва - 63 500
тис.грн., відновлення та ремонт виробничих потужностей - 30 500
тис.грн, розвиток соціальної сфери, поліпшення умов праці- 17 700
тис.грн. Інвестиційна діяльність підприємства фінансується за рахунок
власних коштів.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Найменування основних засобів;Власні основні засоби (тис.грн.) на
01.01.12;
на 31.12.12;Орендовані основні засоби (тис.грн.) на
01.01.12;
на 31.12.12; Основні засоби, усього (тис.грн.)на
01.01.12; на 31.12.12;
1. Виробничого призначення;794 825;817 211;-;-;794 825;817 211;
*будівлі і споруди;286 378;297 914;-;-;286 378;297 914;
*машини і устаткування;467 361;475 177;-;-;467 361;475 177;
*транспортні засоби;5 251;5 745;-;-;5 251;5 745;
*інше;35 835;38 375;-;-;35 835;38 375;
2.Невиробничого призначення;-;-;-;-;-;-;
*будівлі і споруди;-;-;-;-;-;-;
*машини і устаткування;-;-;-;-;-;-;
*транспортні засоби;-;-;-;-;-;-;
*інше;-;-;-;-;-;-;
Всього;794 825;817 211;-;-;794 825;817 211;
Ступінь зносу основних засобів за 2012 рік.
Залишкова вартість на початок 2012 року, тис.грн.; Ступінь
зносу,%;Залишкова вартість на кінець 2012 року, тис.грн.;
Ступінь
зносу, %;
1.Виробничого призначення;794 825;-;817 211;6,2;
*будівлі і споруди;286 378;-;297 914;3,2;
*машини і устаткування;467 361;-;475 177;7,2;
*транспортні засоби;5 251;-;5 745;13,3;

*інше;35 835;-;38 375;14,1;
2.Непроизводственного призначення;-;-;-;-;
*будівлі і споруди;-;-;-;-;
*машини і устаткування;-;-;-;-;
*транспортні засоби;-;-;-;-;
*інше;-;-;-;-;
Всього;794 825;-;-;817 211;6,2;
Примітка:
У зв'язку з переходом на облік по міжнародних стандартах первинна
вартість основних засобів на 01.01.2012 показана за переоціненою
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і дорівнює
залишковій вартості на 01.01.2012.
Ступінь використання основних засобів складає 97,71 %.
Коефіцієнт оновлення (відношення вартості основних засобів введених в
експлуатацію в 2012 році до вартості діючих основних засобів)
складає 9,08 %.
Первинна вартість основних засобів на 01.01.2012 - 794 825 тис. грн.
Нарахований знос основних засобів на 01.01.2012 - 0 тис. грн.
Первинна вартість основних засобів на 31.12.2012 - 871 032 тис. грн.
Нарахований

знос основних засобів на 31.12.2012 - 53 821

тис. грн.

Товариство протягом 2012 року Товариство не орендувало майно у iнших
юридичних осiб.
Протягом 2012 року Товариством значних правочинiв вiдносно основних
засобiв не вчинялося.
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. Більшість основних засобів
розташовані на території промислового майданчику за місцезнаходженням
Товариства: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе,3. Об'єкти
соціального призначення - на території міста Запоріжжя та Запорізької
області.
У цехах Товариства знаходяться в експлуатацiї 2182 одиниць
механiчного обладнання, у тому числi:
металорiжучого - 590 одиниць;
ковальопресових - 397 одиниць;
пiдємнотранспортне - 340 одиниць;
ливарне - 29 одиниць;
деревообробне - 89 одиниць;
iнше технологiчне - 665 одиниць;
обладнання з ЧПУ - 81 одиниць.
Екологічні питання, що можуть позначитись на використанні активів

підприємства.
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:
- дозволи на розмiщення вiдходiв (щорiчно);
- лiмiти на створення та розмiщення вiдходiв (щорiчно);
- дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стацiонарними
джерелами викидiв (один раз на 5 рокiв);
- дозволи на спецводовикористання (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.
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 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.
Реалізація планів капітального будівництва в 2012 році здійснювалася
у відповідності із затвердженим інвестиційним бюджетом 2012 року
шляхом реконструкції, капітального ремонту і ремонту основних
засобів (будівель і споруд).Капітальне будівництво об'єктів в 2012
році не здійснювалося.
Цілями проведення реконструкції, капітального ремонту і ремонту
будівель і споруд в 2012 році було:
- забезпечення безпечної і надійної експлуатації будівель і споруд;

- поліпшення побутових умов працівників;
- поліпшення умов праці працівників;
- забезпечення вимог пожежної безпеки;
- забезпечення вимог безпеки праці;
- поліпшення естетики виробничих площ відповідно до міжнародних
вимог.
Згідно із звітом за 2012 рік сума витрат за статтею "Капітальні
інвестиції" в 2012 році склала - 78 548 тис. грн., в т.ч. до вказаної
суми увійшли витрати з реконструкції, капітального ремонту і
ремонту основних засобів (будівель і споруд), які за 2012 рік склали
12 319 тис. грн.
Джерело фінансування капітальних інвестицій - власні кошти ПАТ
"ЗТР".
Основні проекти, реалізовані в 2012 році:
- реконструкція виробничих площ в зварювальному цеху, в т.ч.
посилення теплоопору малярної ділянки, фарбування будівельних
конструкцій малярної ділянки, заміна віконних блоків на
металопластикові, ремонт фасаду побутових приміщень;
- реконструкція ділянки ізоляції тансформаторного цеху №1, в т.ч.
капітальний ремонт ліхтарів, заміна 6-ти воріт на секційні, обшивка
стін профлистом;
- заміна віконних блоків на металопластикові у висотному прольоті
корпуси маг-нитопроводов;
- заміна віконних блоків на металопластикові по ряду "А" в
складальному корпусі №2;
- ремонт вбудованих приміщень (кімнати відпочинку, кімнати майстрів)
трансформаторного цеху №2;
- реконструкція санвузлів тр. цеху №2, апаратного цеху, тр. цеху №1;
- реконструкція ОРУ - 110 Кв в складальному корпусі №2;
- капітальний ремонт контрольно-перепускних пунктів;
- ремонт покрівельного покриття зварювального цеху і
трансформаторному цеху №2;
- побудова наливної підлоги складального корпусу №2;
- капітальний ремонт будівлі пожежного депо і пожежної вишки;
- установка протипожежних дверей на об'єктах підприємства;
- вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій на об'єктах
підприємства;
- реконструкція маслопідвалу в складальному корпусі №2;
- модернізація ділянки 3-ої зборки складального корпусу №2.
Основні інвестиційні проекти, реалізація яких почата в 2012 році і
завершення яких планується в 2013 році:
- реконструкція Палацу спорту комплексу спортивних споруд;
- капітальний ремонт будівлі, в якій розміщений цех по виробництву
обмоточних дротів;
- ремонт побутових приміщень в інженерному корпусі;
- ремонт побутових приміщень гальванічної ділянки апаратного цеху;
- ремонт фасаду 2-го і 3-го поверхів побутових приміщень
зварювального корпусу.
Реконструкція, капітальний ремонт і ремонт будівель і споруд не
призводять до зростання виробничих потужностей підприємства.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Неможливість застосування податкових векселів по сплаті податку на
додану вартість при імпорті товару на митну територію України
викликає відволікання грошових коштів від виробничих потреб (близько
80% комплектуючих та матеріалів є імпортними). Негативний вплив на
забезпечення Товариства обіговими коштами викликають також зміни
податкового законодавства України стосовно введення з 2013 року
авансових платежів з податку на прибуток, виходячи з розміру
оподатковуваного прибутку за минулий рік, незалежно від фінансового
результату за поточний звітний період; неможливість використання
існуючої передплати в рахунок авансових платежів з податку на
прибуток; введення 50% ставки обов'язкового продажу валютної виручки
згідно постанови Національного банку України. В умовах фінансової
кризи останніх років на діяльність Товариства вплинуло також падіння
фінансової спроможності клієнтів. Також на діяльність Товариства
безпосередньо впливає зростання цін на матеріали та енергоносії,
коливання валютних курсів.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Протягом 2012 року ПАТ "ЗТР" виплачувало штрафні санкції на суму 174
672,01 грн, в тому числі:
1.Штраф за невиконання плану перевезень ДП "Придніпровська ж.д" - 85
370,10 грн.
2.Штрафні санкції, згідно податкового повідомлення №80 від 20.09.12 30 452,48 грн.
3.Пеня за затримку постачання трансформаторів за контрактом РР004242
(14 прострочених днів) інвойс
№93 від 23.10.12 АТ "Державна електросистема Грузії" - 30 179,97 грн.
4.Пеня у справі №5009/427/12 (314424275 - ТОВ "Укрспецмаш")- 16
377,00 грн.
5.Штрафні санкції, згідно податкового повідомлення №81 від 20.09.12 6 090,50 грн.
6.Штраф ДП "Українский державний центр транспортного сервісу "Ліски"
- 5 111,76 грн.
7.Пеня по рішенню суду, справа №5009/427/12 ТОВ"Укрспецмаш" - 804,75
грн.
8.Штрафні санкції 224,52 грн., пеня 11,04 грн.зг.ВМД №
112050000/2012/012108 від 01.06.12
(Держ.бюджет г.Запорожья) - 235,56 грн.
9.Штрафні санкції 44,90 грн., пеня 2,21грн. зг.ВМД №
112050000/2012/012108 від 01.06.12
(Держ.бюджет г.Запорожья) - 47,11 грн.
10.Пеня за послуги зв'язку (ПАТ "Укртелеком") - 2,78 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У звітному році Товариством залучались додаткові кошти для поточних
виробничих потреб.
Структура капіталу Товариства на 31.12.2012 становить: 25.2% -

власний капітал, 74.8% - зобов'язання.
На кінець 2012 року показники ліквідності Товариства становлять:
показник термінової ліквідності 58%, показник поточної ліквідності
75%.
Зменьшення частки власного капіталу на кінець 2012 року відносно
рівня на 31.12.2011 р. обумовлено переоцінкою фінансових інвестицій,
створенням резервів витрат на відпустки, на дострокові пенсії, на
гарантійні зобов'язання згідно вимог МСФЗ, розподіленням прибутку за
2011 рік на виплату дивідендів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
На кінець 2012 року Товариством укладено, але ще не виконано
договорів на поставку продукції на суму
еквівалентну 1 681 305
тис. грн. Очікуваний валовий прибуток від виконання таких контрактів
складає
548 608 тис. грн. Термін виконання договорів на
поставку - 2013 - 2015 роки.
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 стратегічних цілях ПАТ "ЗТР" є:
збільшення частки продажу трансформаторного устаткування на
ринках далекого зарубіжжя;
впровадження заходів щодо скорочення циклу виробництва
трансформаторів і реакторів;
удосконалення та впровадження нових технологій виготовлення
трансформаторного обладнання, модернізація та впровадження нових
конструкцій реакторів і систем управління (УШР);
продовження інвестіційної програми, впровадження нового
обладнання;
збереження кадрового потенціалу виробництва, управління втратами
робочого часу, оптимізація процесів управління виробництвом;
Істотні фактори, що можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому відсутні.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство продовжує роботу по удосконаленню конструкцій
трансформаторів, модернізації та розробці нових конструкцій реакторів
і систем керування, систем моніторингу трансформаторного обладнання.
Витрати на інновації у 2012 році, тис.грн.:
Придбання науково-дослідних розробок, 593
Придбання машин, обладнання та програмного за-безпечення (за
виключенням витрат на НДР), 29 076
Інші витрати, 2 670
Всього: 32 339
Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2012 році, тис.грн.
Всього

у т.ч.

за межі
України
Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, робіт, послуг)
у відпускних цінах підприємства
без ПДВ, акцизного збору та ін-ших
непрямих податків
3 947 828
2 990 336
у т.ч.
Обсяг реалізованої інноваційної
продукції (робіт,
послуг), що є новими для ринку
підприємства
790 122 688 356

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: 05.01.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПП "Автоадреналін" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення заборгованості з орендної
плати в сумі 82322,57 та 2631,46 грн. заборгованості за спожиту
електроенергію. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Господарський суд Запорiзької областi, 2. Донецький апеляцiйний
господарський суд, 3. Вищий господарський суд України. Поточний стан
розгляду: за результатами розгляду Вищим господарським судом України
прийнято рішення, яким у позовних вимогах відмовлено.
2. Дата вiдкриття провадження у справi: 12.01.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ЖБК "Трансформаторник-23" (вiдповiдач). Змiст та
розмiр позовних вимог: Позовна заява про стягнення заборгованості за
договором в сумі 63300,00 грн. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Запорiзької областi. Поточний
стан розгляду: за результатами розгляду господарським судом
Запорiзької областi прийнято рішення, яким у позовних вимогах
відмовлено.
3. Дата вiдкриття провадження у справi: 07.02.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод"
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
стягнення заборгованості за договором та штрафних санкцій на загальну
суму 8703622,69 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа:
1. Господарський суд Донецької областi. 2. Донецький апеляцiйний
господарський суд. 3. Вищий господарський суд України. Поточний стан
розгляду: за результатами розгляду Вищим господарським судом України
прийнято рішення, яким позовні вимоги задоволено.
4. Дата вiдкриття провадження у справi: 09.02.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод"
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
стягнення заборгованості за договором та штрафних санкцій на загальну
суму 436999,20 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа:
1. Господарський суд Донецької областi. 2. Донецький апеляцiйний
господарський суд. 3. Вищий господарський суд України. Поточний стан
розгляду: за результатами розгляду Вищим господарським судом України
прийнято рішення, яким позовні вимоги задоволено.

5. Дата вiдкриття провадження у справi: 27.06.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПП "Автоареналін" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення безпідставно збережених
коштів сумі 130000,00грн. Найменування суду, в якому розглядається
справа: 1. Господарський суд Запорiзької областi. 2. Донецький
апеляцiйний господарський суд. Поточний стан розгляду: за
результатами розгляду Донецьким апеляційним господарським судом
прийнято рішення, яким позовні вимоги задоволено. Відповідачем подано
касаційну скаргу на рішенння Донецького апеляцiйного господарського
суду.
6. Дата вiдкриття провадження у справi: 20.09.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод"
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
стягнення штрафних санкцій за договором поставки у сумі 42765,65 грн.
Найменування суду, в якому розглядається справа: 1. Господарський суд
Донецької області. 2. Донецький апеляційний господарський суд.
Поточний стан розгляду: за результатами розгляду Донецьким
апеляційним господарським судом прийнято рішення, яким позовні вимоги
задоволено. Відповідачем подано касаційну скаргу на рішення
Донецького апеляційного господарського суду.
7. Дата відкриття провадження у справi: 20.09.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод"
(відповідач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
стягнення штрафних санкцій за договором поставки у сумі 527734,69
грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Господарський суд Донецької областi. 2. Донецький апеляційний
господарський суд. Поточний стан розгляду: за результатами розгляду
Донецьким апеляційним господарським судом прийнято рішення, яким
позовні вимоги задоволено. Відповідачем подано касаційну скаргу на
рішення Донецького апеляцiйного господарського суду.
8. Дата вiдкриття провадження у справi: 23.11.2012р. Сторони: ПП
"Автоадреналін" (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмір
позовних вимог: Позовна заява про стягнення безпідставно отриманих
коштів в сумі 36290,32 грн. Найменування суду, в якому розглядається
справа: 1. Господарський суд Запорiзької областi, 2. Донецький
апеляційний господарський суд. Поточний стан розгляду: за
результатами розгляду господарським судом Запорізької області
прийнято рішення, яким відмовлено в задоволенні позовних вимог.
Позивачем подано апеляційна скарга. Апеляційний перегляд рішення суду
триває.
9. Дата відкриття провадження у справі: 19.12.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ПП "Автоадреналін" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення збитків в сумі
300000,00грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду: триває
розгляд спору Господарським судом Запорiзької областi; рішення не
прийнято.
10. Дата відкриття провадження у справі: 26.06.2007р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi
(вiдповiдач).Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява
немайнового характеру про визнання протиправним i вiдмiнi першої
податкової вимоги від 10.05.2007 № 1/17р.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Запорізької області, Дніпропетровський апеляційний адмiнiстративний

суд, Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України від
15.02.2012р. постанова господарського суду Запорізької області від
27.08.2007р. та ухвала Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 03.09.2008р., якими задоволені позовні вимоги ВАТ "ЗТР",
залишені без змін.
11. Дата відкриття провадження у справі: 15.08.2007р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява немайнового характеру
про визнання протиправними i вiдмiнi податкових повiдомлень-рiшень
вiд 15.05.2007р. № 0000160802/1, вiд 12.03.2007р. № 0000180802/0,
рiшення про застосування штрафних санкцій від 12.03.2007р. №
0000200802/0, рішення про застосування штрафних санкцій від
12.03.2007р. № 0000190802/0 в частині нарахування штрафних санкцій у
розмiрi 680,00 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорізької області, Запорізький окружний
адміністративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмiнiстративний
суд, Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Постановою Вищого адмiнiстративного суду України
вiд 05.05.2011р. постанова господарського суду Запорізької області та
постанова Дніпропетровського апеляційного адмiнiстративного суду
вiдмiненi частково: податкове повідомлення - рішення від 15.05.2007р.
№ 0000160802/1, рішення про застосування штрафних санкцій від
12.03.2007р. № 0000200802/0 та рішення про застосування штрафних
санкцій від 12.03.2007р. № 0000190802/0 в частині нарахування
штрафних санкцій у розмiрi 680,00 грн. визнані протиправними та
скасовані, а в частині податкового повідомлення - рішення №
0000180802/0 від 12.03.2007р. справу направлено на новий розгляд.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від
20.06.2011р. в позові ПАО "ЗТР" відмовлено. 30.06.2011р. направлена
апеляційна скарга до Дніпропетровського апеляційного
адмiнiстративного суду (справу до розгляду не призначено).
12. Дата відкриття провадження у справі: 02.11.2007р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Зміст та розмір позовних вимог: Скарга на постанову місцевого суду
Ленінського району м. Запоріжжя про надання права на проведення
позапланової перевірки СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Дніпропетровський
апеляційний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України.
Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. Ухвалою Вищого
адмiнiстративного суду України від 28.05.2012р. постанову
Дніпропетровського апеляційного адмiнiстративного суду 17.03.2009р.,
якою задоволені позовні вимоги ВАТ "ЗТР", скасовано. Постанова
місцевого суду Ленінського району м. Запоріжжя від 02.11.2009р.
залишена в силі.
13. Дата відкриття провадження у справі: 13.12.2007р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі 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 Запорізької області, Дніпропетровський апеляційний
адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний
стан розгляду: Справу розглянуто. Дніпропетровський апеляційний

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).
14. 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 іншій справі.
15. Дата відкриття провадження у справі: 25.07.2008р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява немайнового характеру
про визнання протиправним i вiдмiнi податкового повiдомлення-рiшення
№ 00000010802/0 від 09.01.2008р. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Господарський суд Запорізької області,
Дніпропетровський апеляційний адмiнiстративний суд, Вищий
адмiнiстративний суд України.
Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. Ухвалою Вищого
адмiнiстративного суду України вiд 23.07.2012р. постанову
Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду від
15.10.2009р. скасовано. Постанову господарського суду Запорiзької
областi вiд 24.11.2008р., якою задоволені позовні вимоги ВАТ "ЗТР",
залишено в силі.
16. Дата вiдкриття провадження у справi: 04.11.2009р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботi з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Змiст та розмір позовних вимог: Позовна заява немайнового характеру
про визнання протиправними i вiдмiнi податкового повiдомлення-рiшення
від 08.05.2009р. № 0000360802/0, рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій від 08.05.2009р. № 0000380802/0 № 0000370802/0,
податкових рішень від 16.06.2009р. № 0000490802/0 № 0000440802/0.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Запорізький окружний
адмiнiстративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмiнiстративний
суд. Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. Ухвалою Вищого
адмiнiстративного суду України вiд 21.07.2010р. справу направлено на
новий розгляд. Справа знаходиться на розгляді у Запорізькому
окружному адмiнiстративному суді.
17. Дата вiдкриття провадження у справі: 21.01.2010р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява про визнання
протиправним i вiдмiнi рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій від 18.06.2009р. № 0000500802/0. Найменування
суду, в якому розглядається справа: Запорізький окружний
адмiнiстративний суд, Дніпропетровський апеляційний адмiнiстративний
суд, Вищий адмiнiстративний суд України. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Рішенням Запорізького окружного адмiнiстративного
суду у задоволенні позову відмовлено. Постановою Дніпропетровського
апеляційного адмiнiстративного суду від 24.05.2011р. рішення
Запорізького окружного адмiнiстративного суду скасоване, позов
задоволено в повному обсязі. Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду
України постанова Дніпропетровського апеляційного адмiнiстративного
суду залишена без змін.

18. Дата відкриття провадження у справа: 30.06.2010р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява про визнання
протиправними i вiдмiнi рішень про застосування штрафних
(фінансових) санкцій від 20.11.2009р. № 0001350802 , № 0001360802, №
0001370802. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Запорізький окружний адмiнiстративний суд, Дніпропетровський
апеляційний адмiнiстративний суд, Вищий адмiнiстративний суд України.
Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. Рішенням Запорізького
окружного адмiнiстративного суду позовні вимоги ВАТ "ЗТР" задоволено
у повному обсязі. Дніпропетровський апеляційний адмiнiстративний суд
відмовив у позові, чим задовольнив скаргу СДПI по роботі з ВПП у м.
Запорiжжi. ПАТ "ЗТР" подано касаційну скаргу, справа знаходиться у
Вищому адмiнiстративному суді України (до розгляду ще не призначена).
19. Дата відкриття провадження у справі: 22.12.2010р. Сторони: ВАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява про визнання
протиправним i вiдмiнi рішення про застосування штрафних
(фінансових) санкцій від 19.11.2010р. № 0001200802. Найменування
суду, в якому розглядається справа: Запорізький окружний
адмiнiстративний суд, Днiпропетровський апеляцiйний адмiнiстративний
суд. Поточний стан розгляду:
Справу розглянуто. Рiшенням Запорізького окружного адмiнiстративного
суду у задоволенні позову відмовлено. Направлена касаційна скарга до
Дніпропетровського апеляційного адмiнiстративного суду (до розгляду
ще не призначена).
20. Дата відкриття провадження у справі: 18.07.2011р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач) до СДПI по роботі з ВПП у м. Запорiжжi (вiдповiдач).
Зміст та розмір позовних вимог: Позовна заява про визнання
протиправними i вiдмiнi податкових повiдомлень-рiшень від
06.07.2011р. № 0001600802, № 0001610802. Найменування суду, в якому
розглядається справа: Запорізький окружний адмiнiстративний суд.
Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. Рішенням Запорізького
окружного адмiнiстративного суду позовні вимоги ПАТ "ЗТР" задоволено
у повному обсязі. Постановою Дніпропетровського апеляційного
адмiнiстративного суду від 20.12.2012р. рішення Запорізького
окружного адмiнiстративного суду залишено в силі.
21. Дата відкриття провадження у справі: 08.06.2011р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач) до ТОВ "Укрспецмаш" (вiдповiдач). Зміст та розмір
позовних вимог: Позовна заява про стягнення збитків у розмірі 72 000
грн. 00 коп. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької області, Донецький апеляційний
господарський суд, Вищий господарський суд України. Поточний стан
розгляду: Справу розглянуто, позов задоволено.
22. Дата відкриття провадження у справі: 10.08.2011р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач) до ТОВ "Укрспецмаш" (вiдповiдач). Зміст та розмір
позовних вимог: Позовна заява про стягнення збитків у розмірі 372
337 грн. 94 коп. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Донецької області, Донецький апеляційний
господарський суд, Вищий господарський суд України.
Поточний стан розгляду: Справу розглянуто. У задоволенні позовних
вимог відмовлено.
23. Дата відкриття провадження у справі: 02.02.2012р. Сторони: ТОВ
"Укрспецмаш" (позивач) до ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Зміст та розмір

позовних вимог: Позовна заява про стягнення 73 721 грн. 00 коп.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Запорізької області, Донецький апеляційний господарський суд, Вищий
господарський суд України. Поточний стан розгляду: Справу розглянуто,
позов задоволено.
24. Дата відкриття провадження у справі: 19.03.2012р. Сторони: ДП
НЕК "Укренерго" (позивач) до ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Зміст та розмір
позовних вимог: Позовна заява про стягнення 6 197 990 грн. 40 коп.
Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський суд
Запорізької області, Донецький апеляційний господарський суд, Вищий
господарський суд України. Поточний стан розгляду: Справу розглянуто.
У задоволенні позовних вимог відмовлено.
25. Дата вiдкриття провадження у справi: 13.07.2012р. Сторони: ТОВ
"Український універсальний термінал" (позивач), ПАТ "ЗТР"
(вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних вимог: Позовна заява про
стягнення заборгованості за договором транспортного експедирування в
сумі 146886,32 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа:
Господарський суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду: за
результатами розгляду Господарським судом Запорiзької областi
прийнято рішення, яким позовні вимоги задоволено.
26. Дата вiдкриття провадження у справi: 16.07.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ТОВ "Аско-Експедиція" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення збитків в сумі 14956,95
грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: Господарський
суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду: за результатами
розгляду Господарським судом Запорiзької областi прийнято рішення,
яким позовні вимоги задоволено.
27. Дата вiдкриття провадження у справi: 05.01.2012р. Сторони: ПАТ
"ЗТР" (позивач), ТОВ "Аско-Експедиція" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення неустойки в сумі
486310,68 грн. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Господарський суд Запорізької областi. 2. Донецький апеляцiйний
господарський суд. Поточний стан розгляду: за результатами розгляду
Донецьким апеляцiйним господарським судом України прийнято рішення,
яким позовні вимоги задоволено частково.
27. Дата вiдкриття провадження у справi: 25.10.2011р. Сторони: 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: 1. Запорiзький окружний адмiнiстративний суд; 2.
Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд. Поточний стан
розгляду: ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного
суду залишено без змін постанову Запорiзького окружного
адмiнiстративного суду про відмову у задоволенi адмiнiстративного
позову.
28. 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; 3. Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Поточний стан
розгляду: ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду

цивільних і кримінальних справ рішення судів попередніх інстанцій про
задоволення позову та відхилення апеляційної скарги ПАТ "ЗТР"
залишено без змін.
29. Дата вiдкриття провадження у справi 26.08.2011р. Сторони: Хорунжа
I.Л. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних
вимог: позовна заява про визнання права на звільнення, зобов'язання
провести розрахунок та стягнення грошових коштів на відшкодування
моральної шкоди. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Ленiнський районний суд м. Запорiжжя; 2. Апеляцiйний суд Запорiзької
областi; 3. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і
кримінальних справ. Поточний стан розгляду: ухвалою Апеляцiйного
суду Запорiзької областi залишено без змін рішення суду першої
інстанції про відмову у задоволенні позову. Ухвалою Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою позивача.
30. Дата вiдкриття провадження у справi 17.04.2012р. Сторони: Бойко
В.М. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних
вимог: позовна заява про стягнення грошових коштів на відшкодування
моральної шкоди. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Ленiнський районний суд м. Запорiжжя. Поточний стан розгляду:
ухвалою Ленінського районного суду м. Запорiжжя позовну заяву
залишено без розгляду.
31. Дата вiдкриття провадження у справi 02.03.2012р. Сторони:
Стельмашов П.З. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: позовна заява про стягнення грошових коштів на
відшкодування моральної шкоди. Найменування суду, в якому
розглядається справа: 1. Ленiнський районний суд м. Запорiжжя.
Поточний стан розгляду: рішенням Ленінського районного суду м.
Запорiжжя відмовлено у задоволенні позову.
32. Дата вiдкриття провадження у справi 23.05.2012р. Сторони: Лях
Л.К. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр позовних
вимог: Позовна заява про стягнення грошових коштів на відшкодування
моральної шкоди. Найменування суду, в якому розглядається справа: 1.
Комунарський районний суд м. Запоріжжя; 2. Ленiнський районний суд м.
Запорiжжя. Поточний стан розгляду: рішенням Ленінського районного
суду м. Запорiжжя відмовлено у задоволенні позову.
33. Дата вiдкриття провадження у справi 16.01.2012р. Сторони:
Скворцов М.М. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення грошових коштів на
відшкодування моральної шкоди. Найменування суду, в якому
розглядається справа: 1. Ленiнський районний суд м. Запорiжжя; 2.
Апеляцiйний суд Запорiзької областi. Поточний стан розгляду: ухвалою
Апеляцiйного суду Запорiзької областi залишено без змін рішення суду
першої інстанції про часткове задоволення позову.
34. Дата вiдкриття провадження у справi 16.01.2012р. Сторони:
Нечитайло О.О. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення грошових коштів на
відшкодування моральної шкоди. Найменування суду, в якому
розглядається справа: 1. Жовтневий районний суд м. Запоріжжя; 2.
Ленiнський районний суд м. Запорiжжя; 2. Апеляцiйний суд Запорiзької
областi. Поточний стан розгляду: ухвалою Апеляцiйного суду
Запорiзької областi залишено без змін рішення суду першої інстанції
про часткове задоволення позову. Відповідачем подано касаційну
скаргу.

35. Дата вiдкриття провадження у справi 22.05.2012р. Сторони:
Сорокоус С.О. (позивач), ПАТ "ЗТР" (вiдповiдач). Змiст та розмiр
позовних вимог: Позовна заява про стягнення грошових коштів на
відшкодування моральної шкоди. Найменування суду, в якому
розглядається справа: 1. Ленiнський районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду: рішенням Ленінського районного суду м.
Запорiжжя відмовлено у задоволенні позову.
36. 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, 3. Вищий адміністративний суд
України. Поточний стан розгляду: Постановою Запорiзького окружного
адмiнiстративного суду вiд 29.11.2010р. в позовi вiдмовлено.
Постановою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд
22.02.2012р., залишеною в силі Вищим адміністративним судом України,
позов задоволено.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за
останнi три роки не проводився.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Власні основні засоби
Орендовані основні засоби
Основні засоби, всього
(тис.грн.)
(тис.грн.)
(тис.грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення
1122.289
1159.245
0.000
0.000
1122.289
1159.245
- будівлі та споруди
794.825
817.211
0.000
0.000
794.825
817.211
- машини та обладнання
286.378
297.914
0.000
0.000
286.378
297.914
- транспортні засоби
5.251
5.745
0.000
0.000
5.251
5.745
- інші
35.835
38.375
0.000
0.000
35.835
38.375
2.Невиробничого призначен
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- будівлі та споруди
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- машини та обладнання
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- транспортні засоби
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
- інші
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
Усього
1122.289
1159.245
0.000
0.000
1122.289
1159.245
Основні
засоби
ПАТ
"ЗТР"
за
залишковою
вартістю
на
31.12.2012.
Пояснення :
Найменування основних
засобів

Найменування основних засобів;Власні основні засоби (тис.грн.) на 01.01.12; на
31.12.12;Орендовані основні засоби (тис.грн.) на 01.01.12; на 31.12.12;
Основні засоби, усього (тис.грн.)на 01.01.12; на 31.12.12;
1. Виробничого призначення;794 825;817 211;-;-;794 825;817 211;
*будівлі і споруди;286 378;297 914;-;-;286 378;297 914;
*машини і устаткування;467 361;475 177;-;-;467 361;475 177;
*транспортні засоби;5 251;5 745;-;-;5 251;5 745;
*інше;35 835;38 375;-;-;35 835;38 375;
2.Невиробничого призначення;-;-;-;-;-;-;
*будівлі і споруди;-;-;-;-;-;-;
*машини і устаткування;-;-;-;-;-;-;
*транспортні засоби;-;-;-;-;-;-;
*інше;-;-;-;-;-;-;
Всього;794 825;817 211;-;-;794 825;817 211;
Ступінь зносу основних засобів за 2012 рік.
Залишкова вартість на початок 2012 року, тис.грн.; Ступінь зносу,%;Залишкова
вартість на кінець 2012 року, тис.грн.; Ступінь зносу, %;
1.Виробничого призначення;794 825;-;817 211;6,2;
*будівлі і споруди;286 378;-;297 914;3,2;
*машини і устаткування;467 361;-;475 177;7,2;
*транспортні засоби;5 251;-;5 745;13,3;
*інше;35 835;-;38 375;14,1;
2.Невиробничого призначення;-;-;-;-;
*будівлі і споруди;-;-;-;-;
*машини і устаткування;-;-;-;-;
*транспортні засоби;-;-;-;-;
*інше;-;-;-;-;
Всього;794 825;-;-;817 211;6,2;
Примітка:
У зв'язку з переходом на облік по міжнародних стандартах первинна вартість
основних засобів на 01.01.2012 показана за переоціненою вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації і дорівнює залишковій вартості на
01.01.2012.
Ступінь використання основних засобів складає 97,71 %.

Коефіцієнт оновлення (відношення вартості основних засобів введених в
експлуатацію в 2012 році до вартості діючих основних засобів) складає 9,08 %.
Первинна вартість основних засобів на 01.01.2012 - 794 825 тис. грн.
Н
арахований знос основних засобів на 01.01.2012 - 0 тис. грн.
Первинна вартість основних засобів на 31.12.2012 - 871 032 тис. грн.
Н
арахований знос основних засобів на 31.12.2012 - 53 821 тис. грн.
О
сновні засоби (будівлі і споруди) залишковою вартістю 137 135 тис. грн.
знаходяться в заставі.
Основні засоби (будівлі і споруди) залишковою вартістю 3 083 тис. грн. на
консервації.
Основні засоби (будівлі і споруди) залишковою вартістю 0 тис. грн.
перебувають під арештом.
Істотні зміни у вартості основних засобів обумовлені проведенням переоцінки
згідно міжнародних стандартів фінансової звітності, введенням в експлуатацію
нових основних засобів, проведенням реконструкцій і модернізацій.
Термін і умови користування основними засобами визначаються окремо для кожного
основного засобу.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За попередній період

996027
22103
22103

947425
22103
22103

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою:
Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодівДовгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і
платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(996027.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(22103.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

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

Кредити банку, у тому числі :

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

X

2240777.60

X

X

ПАТ "КБ"Правекс банк"

30.05.2011

159860.00

7.800

30.05.2013

АТ "ТАСКОМБАНК"

15.03.2012

59947.50

9.500

14.08.2013

АТ "Сбербанк Росiї"

21.09.2012

439615.00

11.500

20.09.2015

ПАТ "ПУМБ"

19.03.2012

119895.00

10.150

07.03.2016

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Запорiжжя"

16.08.2007

375671.00

9.470

10.07.2013

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Запорiжжя"

19.11.2010

155863.50

9.470

17.11.2013

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Запорiжжя"

10.09.2010

147870.50

11.300

08.09.2013

ПАТ "Iнг Банк України"

15.09.2010

239790.00

8.330

30.08.2013

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Запорiжжя"

23.04.2010

87283.60

9.470

17.04.2013

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м. Запорiжжя"

26.06.2009

305852.10

11.300

23.06.2013

ПАТ "Райффайзенбанк Аваль"

23.09.2011

96443.50

5.960

31.10.2014

Компания "ZTR - ENESTA Handlesgesellschaft m.b.h."

20.06.2003

52685.90

5.720

31.07.2013

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.00

X

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

662022.00

X

X

Усього зобов'язань

X

2904524.60

X

X

Опис:

1725.00
0.00

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

Кількість зборів, усього
2010
2011
2012

У тому числі позачергових

4
2
1

3
1
0

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

Ні

X
X
X
X

Інше
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних
зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу ?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями ( таємне голосування )
Підняттям рук
Інше

Ні
X

X
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Ні
_____

Органи управління

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

5
0

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

0
4
1
5

23
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____

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

Ні

Стратегичного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Іншi
Іншi

X
X
X
X

У складі Наглядової ради комітетів не створено

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

Ні
X
X
X

X

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

Ні

X
X
X
X
X
X

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

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

Так
______

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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами
Інше

Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Ні
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

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

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

Наглядова Виконавчий Не належить до
рада
орган
компетенції
жодного органу

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

Так
Так

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Так
Так

Ні
Ні
Так
Ні
Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так
Так
Ні
Ні
Ні

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

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Положення про загальні збори товариства
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган (правління)
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше Положення "Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв".
Положення "Про порядок надання iнформацiї акцiонерам".
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Інформація Публікується
у
розповсюджу
пресі,оприлюд
ється на
нюється в
загальних
загальнодосту
зборах
пній
інформаційній
базі ДКЦПФР
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10
відсотків та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

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

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні
X
X
X

X

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

Ні
X

X
X

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

З якої причини було змінено аудитора ?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів
Інше

Протягом звітного періоду рішення про зміну аудитора не приймалось

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

Ні

X
X
X
X
X

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

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

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

Ні

Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок

X
X

Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше

X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________
Не визначились
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
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою

Ні
X
X

Особу змінено на вимогу:

Інше

акціонерів
X
суду
X
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 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 в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________
яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
Ні
(так/ні) ______

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________
недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року

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

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

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"
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ДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ ШОСЕ, 3
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

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

1801001

Код за ДКУД
На початок звітного
Код рядка
періоду
2

На кінець звітного
періоду

3

4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

4442

5994

первісна вартість

011

11090

13100

накопичена амортізація

012
020

( 6648 )

( 7106 )

5708

2986

залишкова вартість

030

794825

817211

первісна вартість

031

794825

871032

знос

032

( -- )

( 53821 )

справедлива (залишкова) вартість

035

--

--

первісна вартість

036

--

--

накопичена амортизація

037

( -- )

( -- )

Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

040

4311

4313

Інші фінансові інвестиції

045

927852

927852

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

53946

17553

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

--

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

--

--

Знос інвестиційної нерухомості

057

( -- )

( -- )

Відстрочені податкові активи

060

--

--

Гудвіл

065

--

--

Інші необоротні активи

070

--

--

Гудвіл при консолідації

075

--

--

Усього за розділом І

080

1791084

1775909

виробничі запаси

100

210884

138257

поточні біологічні активи

110

--

--

незавершене виробництво

120

215265

191668

готова продукція

130

109605

168847

Товари

140

666

Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

150

589
--

1274410

ІІ. Оборотні активи
Запаси:

--

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

722607
722649

резерв сумнівних боргів

162

( 42 )

1274453
( 43 )

з бюджетом

170

248836

244450

за виданими авансами

180

40188

28161

З нарахованих дохідів

190

--

--

Із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

-52848

-3065

--

--

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

114393

61622

у т.ч. в касі

231

8

6

в іноземній валюті

37079

240

192938

Інші оборотні активи

250

10

313

Усього за розділом II

260

1908163

2148538

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

21060

34508

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

--

--

Баланс

280

3720307

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

3958955
На кінець звітного
періоду
4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

22103

22103

Пайовий капітал

310

--

--

Додатковий вкладений капітал

320

--

--

Інший додатковий капітал

330

448170

417641

Резервний капітал

340

7592

7592

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

469560

548691

Неоплачений капітал

360

( -- )

( -- )

Вилучений капітал

370

( -- )

( -- )

Накопичена курсова різниця

375

( -- )

( -- )

Усього за розділом I

380

947425

996027

ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів
Частка меншості

385

--

--

Забезпечення виплат персоналу

400

47812

52226

Інші забезпечення

410

6274

6221

Cума страхових резервів

415

--

--

Cума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування

416

--

--

420

--

-44

Усього за розділом II

430

54086

58403

Довгострокові кредити банків

440

159796

--

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

--

--

Відстроченні податкові зобов'язання

460

60515

50153

Інші довгострокові зобов"язання

470

--

--

Усього за розділом III

480

220311

50153

IIІ. Довгострокові зобов'язання

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

829062

1409414

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями

510

854140

831364

Векселі видані

520

--

--

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

203946

445908

з одержаних авансів

540

332860

145163

з бюджетом

550

2040

1725

з позабюджетних платежів

560

52

55

зі страхування

570

3746

4284

з оплати праці

580

7930

9151

з учасниками

590

264544

7184

із внутрішніх розрахунків

600

--

--

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

605

--

--

Поточні зобов'язання за розрахунками:

Інші поточні зобов'язання

610

165

124

Усього за розділом IV

620

2498485

2854372

630

--

--

640

3720307

3958955

V. Доходи майбутніх періодів
Баланс

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
-Фінансова звітність підприємства складена на підставі діючих національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності,
які набули чинності на 31.12.2012 р. Датою переходу підприємства на міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року. При
упорядкуванні звітності з відображенням всіх змін в облікових політиках згідно міжнародних стандартів фінансової звітності та
бухгалтерського обліку проведено коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок року (тис. грн.):
Стаття;№ строки балансу;Сума за П(С)БО 31.12.2011р.;Вплив переходу на МСФЗ різниця;Сума за МСФЗ 01.01.2012р.;Пояснення
Активи

Основні засоби;031;661 123;133 702;794 825;Дооцінка основних засобів до справедливої вартості
+ 430 704 Уцінка основних засобів (10 385)Списані основні засоби, які не відповідають критеріям визнання активів (23 055)Списано
накопичений знос на 31.12.2012 р.( 263 562)
Незавершені капітальні інвестиції;020;7 858;(2 150);5 708; Списано об'єкти, якіне відповідають критеріям визнання активів (2 150);
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі;040;7 350;(3 039);4 311; Відображення інвестицій по історичній вартості - курсова різниця
минулого періоду (3 039)
інші фінансові інвестиції;045;1 314 696;(386 844);927 852;Уцінка інвестицій до справедливої вартості
(386 844);
Відстрочені податкові активи;060;7 590;(7 590);0;Списання відстрочених податкових активів згідно розрахунків за 2011 р.(7 590);
Iнший додатковий капітал;330;124 305;323 865;448 170;Дооцінка основних засобів до справедливої вартості + 430 704.Списано фонд
індексації основних засобів минулих періодів (121 083).Нараховано відстрочені податкові зобов'язання по резерву переоцінки основних
засобів (71 873).Перерахунок Статутного капіталу згідно індексів гіперінфляції + 89 096. Списана курсова різниця минулих періодів по
фінансовим інвестиціям (2 979).
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток);350;910 385;(440 825);469 560;зменшено:- згідно МСБО № 39 на суму (386 904) тис. грн.
внаслідок проведення переоцінки фінансових інвестицій до їх справедливої вартості;- згідно МСБО № 37 на суму створених резервів:- під
невикористані відпустки у розмірі (20 560) тис. грн.,- на пенсійне забезпечення у розмірі (27252) тис. грн., - на гарантійні ремонти попередніх
періодів у розмірі (6 274) тис. грн., згідно МСБО № 29 на суму (89 096) тис. грн. внаслідок перерахування Статутного капіталу із врахуванням
гіперінфляції, згідно МСБО № 16 внаслідок проведення переоцінки основних засобів на суму (33 440) тис.грн. та незавершеного будівництва
на суму (2 150) тис.грн. до їх справедливої вартості, збільшено: згідно МСБО № 12 на 3 768 тис. грн. Здійснено розрахунки відстрочених
податкових зобов'язань та активів з податку на прибуток, згідно МСФЗ № 1 на суму списання іншого додаткового капіталу (індексація
балансової вартості основних засобів попередніх періодів) у розмірі 121 083 тис. грн.;
Зобов'язання:
Забезпечення виплат персоналу;400;0;47 812;47 812;Нараховані резерви під невикористані відпустки + 20 560, Нараховані резерви на
пенсійне забезпечення + 27 252.
Iнші забезпечення;410;0;6 274;6 274; Нарахований резерв під гарантійні ремонти попередніх періодів + 6 274;
Відстрочені податкові зобов'язання;460;0;60 515;60 515; Нарахування відстрочених податків за МСФЗ;
Усього; ;3 033 307;(268 280);2 765 027;
Основні засоби та нематеріальні активи.
У балансі підприємства нематеріальні активи відображені по первісній вартості і складаються з прав на програмне забезпечення, ліцензій та
дозволів на торгівлю. Амортизація нараховується прямолінійним методом.
Первісна вартість на 01.01.2012 року
11 090 тис. грн.
Накопичена амортизація на 01.01.2012 року. 6 648 тис. грн.
власності
1 558 тис. грн.
Надійшло за рік інших нематеріальних
активів
503 тис. грн.
Вибуло ( списано ) за рік нематеріальних
активів
51 тис. грн.
Первісна вартість на 31.12.2012 року
13 100 тис. грн.
Накопичена амортизація на 31.12.2012 року 7 106 тис. грн.

Надійшло за рік прав на об'єкти промислової

В балансовій вартості основних засобів відбулися такі зміни:
Будинки, споруди та передавальні пристрої, тис.грн.;Машини та обладнання, тис.грн;Iнші, тис.грн.; Всього тис.грн.;
Первісна вартість на 01.01.2012 року;286 378;467 361;41 086;794 825;
Накопичена амортизація на 01.01.2012 року; -; -; -; -;
Балансова вартість на 01.01.2012 року;286 378;467 361;41 086;794 825;
Надійшло за 2012 рік;22 418;45 719;10 949;79 086;
Вибуття за 2012 рік (за балансовою вартістю);(616);(902);(599);(2 117);
Амортизаційні відрахування;(10 266);(37 001);(7 316);(54 583);
Балансова вартість на 31.12.2012 року;297 914;475 177;44 120;817 211;
Первісна вартість на 31.12.2012 року;307 765;511 951;51 316;871 032;
Накопичена амортизація на 31.12 2012 року;(9 851);(36 774);(7 196);(53 821)

Для відображення у фінансовій звітності основних засобів по справедливій вартості незалежними оцінювачами проведена оцінка залишків
основних засобів на 31 грудня 2011 року. Основні засоби були класифіковані по функціональному призначенню та характеру участі у
виробничо- господарській діяльності підприємства (МСФО 16). На основі проведеного аналізу встановлено, що більшість основних засобів
відносяться до вузькоспеціалізованого майна, яке рідко продається на ринках, тому для оцінки по справедливій вартості використовувався
метод амортизованої вартості заміщення ( затратний підхід) - всі будівлі, споруди, передаточні пристрої, технологічне обладнання
виробничого призначення. При проведенні оцінки універсального обладнання
(універсальне зварювальне, під'ємно-транспортне, електротехнічне, будівельне, металеві та деревообробні станки, комп'ютерна техніка)
використовувався порівняльний метод.
Незавершене будівництво на 01.01.2012 року 5 708 тис.грн.
Надійшло за 2012 рік
78 548 тис.грн.
Вибуло за 2012 рік
81 270 тис.грн.
Незавершене будівництво на 31.12.2012 року 2 986 тис.грн.
у т.ч.:
- капітальне будівництво
1 315 тис.грн.
- придбання (виготовлення) основних засобів 1 660 тис.грн.
- придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів
11 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;
Будинки і споруди;79,4;2 747,7;

Машини і обладнання; ;3 198,5;

Фінансові інвестиції, які увійшли до складу статті балансу : "Iнші фінансові інвестиції" на дату балансу оцінюються та відображаються в
бухгалтерському обліку за справедливою вартістю на загальну суму 914 538 тис. грн. та по собівартості - на 13 314 тис. грн..
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на 31.12.2012 р. складають на
загальну суму 4 313 тис. грн. та відображаються по собівартості.
Запаси.
Згідно наказу про облікову політику оцінка виробничих запасів здійснювалась методом ФIФО. Балансова вартість запасів на кінець року
складає 499 438 тис. грн., у тому числі :
"
"
"
"
"

Незавершене виробництво
191 668 тис. грн.
Готова продукція
168 847 тис. грн.
Сировина та інші матеріали 102 818 тис. грн.
Сировина для переробки
33 750 тис.грн.
Iнші
2 355 тис. грн.

Балансова вартість запасів, переданих у переробку складає 33 750 тис. грн. Вартість матеріалів, які знаходяться на відповідальному зберіганні
складає 33 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по основній діяльності та інша дебіторська заборгованість.
Довгострокова дебіторська заборгованість включає заборгованість, яка буде погашена у строк, що перевищує дванадцять місяців із дати
балансу, у тому числі (тис. грн.):
31.12.2012 р. 31.12.2011 р.
" заборгованість за розрахунками
з іноземними замовниками
11 821
" заборгованість за розрахунками
з українськими замовниками
5 598
" інша заборгованість
151
233
" мінус резерв сумнівних боргів (17)
(38)
Усього
17 553
195
Загальна сума поточної дебіторської заборгованості, що буде погашена протягом дванадцяти місяців із дати балансу складає 1 550 086 тис.
грн., у тому числі заборгованість за товари, роботи, послуги : 1 274 410 тис.грн.
Склад поточної дебіторської заборгованості тис. грн.:31.12.2012 р.;31.12.2011 р.
"Дебіторська заборгованість з основної діяльності за розрахунками з іноземними замовниками;1 158 801;
695 297;
"Дебіторська заборгованість з основної діяльності за розрахункам з українськими замовниками;
115 652;81 103;
"мінус резерв сумнівних боргів;(43);(42);
"Фінансова дебіторська заборгованість:
- за виданими авансами;28 161;43 103;
- за розрахунками з бюджетом;244 450;248 836;
- інша поточна дебіторська заборгованість, зменшена на резерв сумнівних боргів;3 065;52 848;

Аналіз кредитної якості фінансової дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості наведено
наступними показниками (тис. грн.) (31.12.2012 р.;31.12.2011 р.)
1. Заборгованість, термін погашення якої, не настав за розрахунками з клієнтами:
- Російської Федерації;960 762;523 427;
- України;145 421;448 950;
- Iнших країн;431 235;146 382;
2. Заборгованість, термін погашення якої, за розрахунками з клієнтами настав:
- до 30 днів
26 249
2 141
- від 90 до 180 днів 593
29
- від 180 до 360 днів 337
56
- більш 360 днів 20
93

- від 30 до 90 днів 3 022

262

На підставі проведеного аналізу фінансового стану контрагентів вся прострочена дебіторська заборгованість не є знеціненою заборгованістю
та вважається повністю відшкодовуваною.
Кредиторська заборгованість.
У складі довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2012 року відображені відстрочені податкові зобов'язання у сумі 50 153 тис. грн.
Склад поточної кредиторської заборгованості (тис. грн.)
- заборгованість за короткострокові кредити банків
1 409 414
- поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 831 364
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 445 908
- одержані аванси від замовників
145 163
- інші зобов'язання
22 523
Загальна сума поточної кредиторської заборгованості на 31 грудня 2012 р. складає:2 854 372
Операції з пов'язаними сторонами.
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона контролює іншу, знаходиться під спільним контролем з нею, або має значний вплив на
іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень.
ПАТ " Запоріжтрансформатор" має відносини з підприємствами, які належать до пов'язаних сторін:
- ТОВ "Гандбольний клуб";
- ZTR -ENESTA;
- ПАТ " Завод малогабаритних трансформаторів";
- ПАТ "Запорізький кабельний завод";
- ПАТ "Запорізький завод надпотужних трансформаторів";
- ТОВ "ЗТР-Союз-Сервіс".
Протягом 2012 року здійснювалися операції з пов'язаними сторонами. Загальна вартість придбаної протягом року сировини , послуг,
орендних зобов'язань, реалізованої готової продукції та непогашених залишків по розрахункам на 31.12.2012 року склала (тис.грн.):
Реалізація готової продукції
200 203,5
Доходи від здачі в оренду основних засобів 3 093,0
Придбано сировини та матеріалів
(5 435,2)
Придбано послуг
(95 562,5)
Дебіторська заборгованість за готову продукцію 104 920,8
Отримані аванси
137 862,9
Кредиторська заборгованість за послуги
(4 458,9)
Кредиторська заборгованість по розрахункам
за придбанні матеріали,
послуги
(38 416,5)
Отримано позик
88 009,9
Погашено позик
(50 256,2)
заборгованості по позикам (52 685,9)
Нараховано процентів по отриманим позикам (2 100,3)
Заборгованість по процентам, нарахованим
на отримані позики
(760,7)

Відстрочені податкові активи (тис. грн.)
Витрати з податку на прибуток складаються: 2012 р. 2011 р.
Податок на прибуток - поточний
255 331 217 677
Витрати по відстроченому податку ( кредіт) - 55 884
Зменшення відстрочених податкових зобов'язань 2 343 Витрати з податку на прибуток за 2012 рік 252 988 273 561
Зменшення відстрочених податкових зобов'язань за 2012 рік пов'язано з ануляцією тимчасових

Залишок непогашеної

різниць, які підлягають оподаткуванню і які сформували відстрочені податкові зобов'язання на
початок 2012 року (переоцінка необоротних активів).
Iнформація за сегментами.
Для підготовки інформації за сегментам підприємство встановило пріоритетним - господарський сегмент по виробництву трансформаторів, а
допоміжний географічний сегмент - збутовий. Дохід по виробництву трансформаторів за 2012 рік становить понад 90 % загального розміру
доходу від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг). Iнформація за операційними сегментами наведена у наступній таблиці (тис. грн.):
показники
2012 рік
2011 рік
За видами продукції:
1. Дохід від реалізації:
3 947 828 3 590 546
1.1 Виробництво трансформаторів
3 809 734 3 407 297
1.2 інші
138 094
183 249
За географічними збутовими сегментами:
2. Дохід від реалізації продукції
(товарів,робіт, послуг) зовнішнім
покупцям:
Росія
2 241 771 1 894 692
Україна
957 492 617 773
Казахстан
360 517
384 607
інші
388 048 693 474
Власний капітал.
Зареєстрований та сплачений капітал складає на 31 грудня 2012 року 2 210 250 000 штук простих акцій на загальну суму 22 102 500 грн.
Чистий прибуток на одну просту акцію складає у сумі 0,428 грн.
Генеральний директор

________

Клейнер Ігор Саулович

Головний бухгалтер

________

Ніколаєнко Людмила Іванівна
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Одиниця виміру: тис. грн.

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

Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1

Код рядка
2

За звітний період

За попередній період

3

4

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

010

4139282

Податок на додану вартість

015

( 191454 )

( -- )

--

Акцизний збір

020
025

( -- )

( -- )

( -- )

( -- )

Інші вирахування з доходу

030

( -- )

( -- )

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

035

3947828

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 2365985 )

-( -- )

Валовий:
Прибуток

050

Збиток

055

1581843
( -- )

-( -- )

Інші операційні доходи

060

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

061

Адміністративні витрати

070

( 64754 )

( -- )

Витрати на збут

080

( 145949 )

( -- )

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

090

( 19084 )

( -- )

091

( -- )

( -- )

56590
--

---

Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток

100

Збиток

105

Дохід від участі в капіталі

110

--

--

Інші фінансові доходи

120

4820

--

Інші доходи

130

--

Фінансові витрати

140

( 212314 )

( -- )

Втрати від участі в капіталі

150

( -- )

( -- )

Інші витрати

160

( 1222 )

( -- )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

( -- )

( -- )

1408646
( -- )

-( -- )

--

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
Прибуток

170

Збиток

175

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

176

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

177

1199930
( -- )
--

( -- )

-( -- )
--

( -- )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

( 252988 )
--

( -- )
--

Фінансові результати від звичайної діяльності:
Прибуток

190

Збиток

195

946942
( -- )

-( -- )

Надзвичайні:
Доходи

200

Витрати

205

( -- )

( -- )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( -- )

( -- )

Частка меншості

215

--

--

946942

--

--

--

Чистий:
Прибуток

220

Збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

--

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

131

--

( -- )

( -- )
--

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
1

Код рядка

За звітний період

За попередній період

3

4

Матеріальні затрати

2
230

1957710

--

Витрати на оплату праці

240

227479

--

Відрахування на соціальні заходи

250

84397

--

Амортизація

260

55092

--

Інші операційні витрати

270

307089

--

Разом

280

2631767

--

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код рядка

За звітний період

За попередній період

2
300

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2210250000

--

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

2210250000

--

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

0.42843000

--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

0.42843000

Дивіденди на одну просту акцію

340

--

---

Назва статті
1

Згідно вимогам П(С)БО 15, МСБО 18 "Дохід", на підприємстві дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається у
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.
Дохід від надання послуг (виконаних робіт) визнається у тому періоді, в якому надаються послуги, виконуються роботи за датою складання
акта або іншого документа, який підтверджує обсяг виконаних послуг (робіт).
Аналіз доходів по категоріям:
2012 рік (тис.грн )
Трансформатори та реактори
3 809 734
Iнші
138 094
__________________________________________________________________________________
Усього доходів від реалізації
3 947 828
У статті "Собівартість реалізованої продукції" - витрати сформовані згідно вимог П(С)БО 16 "Витрати" , вони склалися із фактичних прямих
та загальновиробничих витрат.
Згідно МСБО 1 у звіті доходи або витрати показані згорнуто по ідентичним операціям.
Витрати визнаються на основі зв'язку між понесеними витратами та одержаним доходом від конкретних статтей.
Iнші операційні доходи склалися від реалізації інших оборотних активів, реалізації операційної оренди активів, іноземної валюти, операційних
курсових різниць, списання кредиторської заборгованості , строк якої минув, та інших операційних доходів. Весь дохід відповідає вимогам
МСБО 18 .

У статті "Адміністративні витрати" - відображено загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства
(витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу - на заробітну плату, на їх службові відрядження, на утримання основних
засобів, охорону, юридичні, аудиторські та інші).

Стаття "Витрати на збут" склалася з витрат, пов'язаних з реалізацією продукції ( витрати пов'язані з пошуком ринку збуту продукції,
транспортні витрати на доставку продукції, рекламу, роялті, на оплату праці підрозділів, що займаються збутом продукції, тощо ).
Iнші операційні витрати склалися з витрат від утримання соціальної сфери та іншої операційної діяльності. Всі витрати відповідають вимогам
П(С)БО №16 "Витрати".
Стаття "Iнші фінансові доходи" містить доходи по процентам, які надійшли від банків за тимчасове користування залишками грошових коштів
на поточних і депозитних рахунках .

У статті "Фінансові витрати" відображено: відсотки за кредит, витрати пов'язані з
страхуванням майна в заставі, процентні витрати по зобов'язанню на пенсійне забезпечення, чистий збиток від неопераційних курсових різниць
.
Стаття "Iнші витрати" відображає чисту суму від списання необоротних активів.
Податок на прибуток від звичайної діяльності розраховується згідно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток" та МСБО 12 "Податки на
прибуток".

Витрати по податку на прибуток включають: 2012 рік, тис.грн
__________________________________________________________________________________
Податок на прибуток - поточний
(255 331)
Витрати/(кредит) з відстроченого зобов'язання 2 342
__________________________________________________________________________________
Витрати з податку на прибуток за рік:
( 252 988 )
Податок на прибуток розраховувався згідно українського податкового законодавства за ставкою 21%.
Генеральний директор

__________

Клейнер Ігор Саулович

Головний бухгалтер

__________

Ніколаєнко Людмила Іванівна

Коди
Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"

Дата (рік, місяць, число)

2013

за ЄДРПОУ
Територія______________________________________________________________
ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I

за КВЕД

01

01

00213428
2310136900
112
27.11

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

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ про рух грошових коштів за 2012 рік
Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття

Код

1

2

1801004
За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

3

4

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

010

Погашення векселів одержаних

015

--

--

Покупців і замовників авансів

020

1357099

878765

Повернення авансів

030

932

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

4820

9670

Бюджету податку на додану вартість

040

211898

238969

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

--

--

Отримання субсидій, дотацій

050

--

--

Цільового фінансування

060

4401

--

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

70

Інші надходження

080

2130454

2959150

2938

49

494764

472790

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

090

1028206

1917945

Авансів

095

1397892

603322

Повернення авансів

100

3752

22095

Працівникам

105

186560

160662

Витрат на відрядження

110

21070

16369

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

Зобов'язань з податку на прибуток

120

208398

249769

Відрахувань на соціальні заходи

125

92477

82112

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

130

41610

35861

Цільових внесків

140

3290

--

Інші витрачання

145

484913

468513

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

736257

1005669

Рух коштів від надзвичайних подій

160

--

--

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

736257

1005669

180

--

--

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

190

майнових комплексів

200

Отримані:
відсотки

13

50
--

14

---

210

--

--

220

--

5069

Інші надходження

230

--

--

Придбання:
фінансових інвестицій

240

дивіденди

необоротних активів

250

майнових комплексів

260

1
62277
--

-46476
--

1

2

3

4

Інші платежі

270

--

--

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-62228

-41407

Рух коштів від надзвичайних подій

290

--

--

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-62228

-41407

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу

310

--

--

Отримані позики

320

3477078

3426522

Інші надходження

330

57696

--

Погашення позик

340

3254955

3386445

Сплачені дивіденди

350

1162960

932483

Інші платежі

360

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

-891010

Рух коштів від надзвичайних подій

380

--

--

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

-891010

-937356

Чистий рух коштів за звітний період

400

-216981

26906

Залишок коштів на початок року

410

307331

284259

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

8351

-3834

Залишок коштів на кінець року

430

98701

307331

Звіт про рух грошових
та передбачає визначення

7869

44950
-937356

коштів складений згідно П(С)БО 4, МСБО7
грошових коштів прямим методом.

Розділ I "Рух коштів у результаті операційної діяльності".
У статті "Надходження від установ банків відсотків за поточними
рахунками" відображені
суми відсотків на залишки на поточних та
депозитних рахунках у сумі 4 820 тис.грн.
У статті "Iнші надходження" відображено надходження грошових
коштів від реалізації іноземної валюти, від ПАТ "Донецького
металургійного заводу" за трансформатори згідно рішення Господарського
суду Донецької області по справі № 5006/39/5/2012 від 11.04.2012 в
сумі 5 735 тис.грн., та Запорізької регіональної дирекції АТ "СК "АХА
Страхування" страхове відшкодування збитків згідно акту № 787-г/11зп-1
за пошкоджений автотрансформатор під час його транспортування по
залізниці у сумі 1 998 тис. грн.
У статті " Iнші витрачання" відображена собівартість реалізованої
іноземної валюти.
Розділ III "Рух коштів у результаті фінансової діяльності".
Стаття "Сплачені дивіденди" відображає виплату дивідендів грошовими
засобами згідно Протоколів № 14 - 28 Загальних зборів акціонерів у
сумі (1 062 960) тис. грн.
Стаття "Отримані позики" складається
та інших довгострокових зобов'язань

з
у

отриманих кредитів банку
сумі 3 477 078 тис.грн.

Стаття "Погашення позик" складається з виплати коштів для
погашення боргових зобов'язань у сумі 3 080 945 тис. грн.
Залишок грошових коштів на 31 грудня 2012 року складається:
грошові кошти у касі
залишок коштів на поточних рахунках у сумі
залишок коштів на інших рахунках у сумі

6 тис.грн.
98 653 тис.грн.
42 тис.грн.

Станом на 31 грудня 2012 року 98 701 тисяч гривень, ( на 31 грудня
2011 року - 307 331 тисяч гривень) із загальної суми грошових коштів
на банківських рахунках були деноміновані в іноземну валюту: 21% в
російських рублях, 9% в ЄВРО, 7 % в долларах США, ( на 31 грудня 2011
року 25 % в російських рублях, 35% в долларах США).
Генеральний директор

__________

Клейнер Iгор Саулович

Головний бухгалтер

__________

Ніколаєнко Людмила Iванівна

Коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство___________________________________________________________
Публічне акціонерне товариство "Запоріжтрансформатор"

за ЄДРПОУ
Територія______________________________________________________________
ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

Орган державного управління_____________________________________________

за СПОДУ

2013

01

01

00213428
2310136900
0

Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
за КОПФГ
112
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНIВ, ГЕНЕРАТОРIВ I
за КВЕД
27.11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Одиниця виміру: тис. грн.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012
Форма № 4

Стаття

Код Статутний
капітал

1

2

Залишок на
початок року

010

Коригування: Зміна
облікової політики

3

22103

Пайовий
капітал
4

Код за ДКУД

1801005

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

6

7

8

9

10

Разом

11

--

--

124305

7592

910385

--

--

1064385

020

--

--

--

326844

--

-440825

--

--

-113981

030

--

--

--

-2979

--

--

--

--

-2979

040

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

448170

7592

469560

--

--

947425

--

--

--

-30529

--

38392

--

--

7863

070

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка
незавершеного
будівництва

090

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Уцінка
нематеріальних
активів

110

--

--

--

--

--

--

--

--

--

120

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

--

--

--

--

--

946942

--

--

946942

--

--

--

--

--

-906203

--

--

-906203

Виправлення
помилок
Інші зміни

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

Уцінка основних
засобів

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 140
(дивіденди)

22103

1

2

Спрямування
прибутку до
150
статутного капіталу

3

4

5

6

7

8

9

10

11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Відрахування до
Резервного капіталу 160

--

--

--

--

--

--

--

--

--

170

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески учасників:
Внески до капіталу 180

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення частки в
240
капіталі

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в
капіталі: Списання 260
невідшкодованих
збитків

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

--

--

--

--

--

--

--

--

--

280

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін в
капіталі

290

--

--

--

-30529

--

79131

--

--

48602

Залишок на кінець
року

300

--

--

417641

7592

548691

--

--

996027

Погашення
заборгованості з
капіталу

Зменшення
номінальної
вартості акцій

Безкоштовно
отримані активи

22103

Звіт про власний капітал складений згідно з вимог П(С)БО 5, МСБО 1.
У примітках до нього розкривається інформація про призначення та використання кожного елементу власного капіталу.
Станом на 31 грудня 2012 року загальна кількість затверджених до випуску, випущених та тих, що знаходяться в обігу простих акцій становить
2 210 250 000 акцій номінальною вартістю 0,01 гривня за акцію. Всі випущені прості акції повністю сплачені. Всі прості акції мають один
голос при голосуванні.
Власний капітал підприємства на 31 грудня 2012 року складає 996 027 тис.грн., у тому числі:
Статутний капітал
- 22 103 тисяч грн.
Iнший додатковий капітал - 417 641 тисяч грн.
Резервний капітал
- 7 592 тисяч грн.
Нерозподілений прибуток на 31.12.2012 року склав у сумі 548 691 тисяч гривень, який за 2012 рік збільшився на 946 942 тисяч гривень, що

відповідає чистому прибутку "Звіту про фінансові результати" за 2012 рік, збільшився на суму 38392 тис. грн. - за рахунок резерву переоцінки
основних засобів та зменшився на суму виділених коштів на виплату дивідендів , що становить 906 203 тисяч гривень (згідно рішення зборів
акціонерного товариства від 23 лютого 2012 року на одну акцію затверджено 0,41 гривень дивідендів).
Залишок нерозподіленого прибутку, який на 31 грудня 2011 року становив 910 385 тисяч гривень, на 1 січня 2012 року зменшився на 440 825
тисяч гривень за рахунок зміни облікової політики згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
№13332-VI від 12.05.2011 року, який зобов'язав публічні акціонерні товариства складати фінансову звітність за міжнародними стандартами.
У відповідності з українським законодавством ПАТ "Запоріжтрансформатор" розподіляє прибуток у вигляді дивідендів або направляє його в
резерв на підставі фінансової звітності, підготовленої згідно з П(С)БО та МСБО. Українське законодавство визначає нерозподілений прибуток
як основу розподілу, при цьому дивіденди визнаються зобов'язаннями та вираховуються із капіталу в тому періоді, в якому вони були
оголошені та затверджені.
Генеральний директор

_______

Клейнер Iгор Саулович

Головний бухгалтер

_______

Ніколаєнко Людмила Iванівна

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

