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

      
     Титульний аркуш 
 
 
               30.04.2019 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 

               №  10-42/208 
                  (вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Генеральний 
директор 

      
Паук Юрiй Iванович 

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

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2018 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Акцiонерне товариство «Український науково-дослiдний проектно-
конструкторський та технологiчний iнститут трансформаторобудування» 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

00216757 

4. Місцезнаходження 
емітента 

69069 Запорiзька область  мiсто Запорiжжя Днiпровське шосе, будинок 11 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(061) 284-52-01 (061) 284-54-55 

6. Адреса електронної 
пошти 

otei@vit.zp.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

22.04.2019 
Протокол Наглядової ради № б/н вiд 22.04.2019 року 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Повідомлення розміщено 
на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку http://www.vit.zp.ua/  

30.04.2019 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції емітента. X 

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента 
в разі їх звільнення;  

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

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників).  

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

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

 

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

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X 

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

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

26. Інформація вчинення значних правочинів.  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiю щодо посади 
корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств), iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi 
мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення, iнформацiю про змiну осiб, яким належить 
право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню 
пакета акцiй, iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй, iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт про стан об'єкта 
нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 
передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), iнформацiю про вчинення значних правочинiв або 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв, вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за 
результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою), рiчну фiнансову звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 
суб'єктом забезпечення окремо) не наводиться вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв_ №2826 вiд 03.12.2013. 
* Товариство послугами рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцiнки 
емiтента або цiнних паперiв не здiйснювалося, рiвень кредитного рейтингу емiтента не визначався.* В роздiлi 
"Основнi вiдомостi про емiтента" не вказано серiю та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, оскiльки 
свiдоцтва про державну реєстрацiю в Товариствi немає.* Емiтент не приймає участi в iнших юридичних особах.* 



Фiлiали або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у емiтента вiдсутнi.* Данi щодо iнформацiї про 
засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв)  що є акцiонерами Товариства станом на 
31.12.2018 року у Товариства вiдсутнi. 
* У структурi капiтала емiтента вiдсутнє володiння акцiями iнших емiтентiв. 
* Будь-якi судовi справи за якими:  
- розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього 
пiдприємства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, 
посадовi особи;  
- судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента 
або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi 
пiдприємства;  
- судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi у емiтента вiдсутнi.*  Змiн в iнформацiї про 
змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому 
значенню пакета акцiй протягом звiтнього перiоду не вiдбувалось. 
* Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi 
папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. 
* Фактiв придбання Товариством власних акцiй за звiтний перiод не було. 
* Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не 
наводиться у зв'язку з тим, що iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися. 
* У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента 
не має. 
* Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або 
iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.*За результатами звiтнього та 
попереднього року рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося, виплата дивiдендiв не здiйснювалася.* 
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) у емiтента вiдсутня. 
* Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над 
емiтентом не укладалися, тому вiдповiдна iнформацiя не наводиться, 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

 Акціонерне товариство «Український науково-
дослідний проектно-конструкторський та 
технологічний інститут 
трансформаторобудування» 

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

 д/н 

3. Дата проведення державної реєстрації  09.02.1995 

4. Територія (область)  Запорiзька область 

5. Статутний капітал (грн.)  355740.00 

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

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 260 

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

72.19 
 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ 
ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК 

 27.11  ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ, ГЕНЕРАТОРІВ І ТРАНСФОРМАТОРІВ 

 62.01  КОМП'ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

  

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

2) МФО банку  313399 

3) Поточний рахунок  26003060132844 

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

 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

5) МФО банку  313399 

6) Поточний рахунок  26001055700658 

 



17. Штрафні санкції емітента 

N 
з/п 

Номер та дата рішення, 
яким накладено 

штрафну санкцію 
Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 
ППР №0017611306 

07.06.2018 
ГУ ДФС у Запорізькій обл. 

Штраф з податку на доходи фізичних осіб на 
загальну суму 510,00грн. 

сплачено 14.06.2018р. 

Примітки  

2 
ППР №0017601306 

07.06.2018 
ГУ ДФС у Запорізькій області 

Штраф з податку на доходи фізичних осіб на 
загальну суму 9135,46грн. 

сплачено 14.06.2018р. 

Примітки  

3 
ППР №008051402 

06.06.2018 
ГУ ДФС у Запорізькій області 

Штраф з податку на прибуток іноземних 
юридичних осіб на загальну суму  5625,65грн. 

сплачено 14.06.2018р. 

Примітки  

4 
ППР №008031402 

06.06.2018 
ГУ ДФС у Запорізькій області 

Штраф, пеня з податку на додану вартість на 
загальну суму 48806,18 грн. 

сплачено 14.06.2018р. 

Примітки  

5 
ППР №0003931402 

06.06.2018 
ГУ ДФС у Запорізькій області 

Штраф за затримку реєстрації податкових 
накладних на загальну суму     101,66грн. 

сплачено 14.06.2018р. 

Примітки  

6 
ППР №008041402 

06.06.2018 
ГУ ДФС у Запорізькій області 

Штраф, пеня з податку на прибуток приватних 
підприємств на загальну суму 72092,12 грн 

сплачено 14.06.2018р. 
 

Примітки  

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змiн в органiзацiйнiй стуктурi Товариства в звiтному перiодi не вiдбувалось. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 258 осіб.  

Середня численність позаштатних працівників - 2 особи.  

Середня численність осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.  

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) - 12 осіб.  Виходячи з умов праці,  виду основної діяльності( передача в 

оренду вільних приміщень) та  виробничої необхідності  працівники , згідно їх 

заяв, працювали на неповному робочому дні.   

Фонд оплати праці за 2018 рік склав 25849 тис.грн.  

У 2018 році фонд оплати праці збільшився відносно попереднього звітного періоду на 

1891  тис.грн.  

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її 

працівників операційним потребам емітента: кадрова програма АТ «ВІТ» спрямована на 

забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам підприємства. 

Розробка планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів здійснюється щорічно 

з урахуванням замовлень підрозділів підприємства. Рівень професійної підготовки 

персоналу забезпечується шляхом організації періодичного навчання робітників 

основних професій і спеціалістів. Оцінка рівня підготовки і кваліфікації 

здійснюється кваліфікаційними і атестаційними комісіями. Застосовуються такі види 

навчання: Систематичне самостійне навчання працівників; короткострокове навчання 

керівників і спеціалістів в наукових організаціях, навчальних центрах як в 

Україні, так і за її межами; перепідготовка робітників; навчання робітників 

суміжним професіям; підвищення кваліфікації працівників. Навчання і підвищення 

кваліфікації кадрів здійснюється за участю висококваліфікованих спеціалістів 

інституту, запрошенням в якості викладачів досвідчених спеціалістів сторонніх 

організацій, відвідувань лекцій, семінарів. Короткострокове навчання керівників 

підрозділів і спеціалістів проводиться в центрах підвищення кваліфікації кадрів 

терміном до трьох тижнів з відривом від роботи. Довгострокове періодичне навчання 

керівників і спеціалістів проводиться не рідше одного разу у п’ять років в учбових 

закладах системи підвищення кваліфікації кадрів для більш глибокого вивчення 

новітніх досягнень науки і техніки, оволодіння новими методами наукових досліджень 

по профілю діяльності. Навчання проводиться по учбовим планам і програмам. Терміни 

навчання: з відривом від роботи – до трьох місяців, без відриву від роботи – до 

шести місяців. За результатами навчання здійснюється перевірка знань і видається 

свідоцтво. Навчання в аспірантурі з тематики, в якій заінтересоване підприємство, 

призначене для вирішення наукових проблем і підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації. Після навчання в аспірантурі і отримання диплома спеціалістам 

надається перевага для зайняття посад, які потребують підвищеного рівня підготовки 

і уміння самостійно вести науково-дослідну роботу. Особи, які пройшли повний курс 

навчання в аспірантурі з  відривом або без відриву від виробництва, можуть бути 

допущені до захисту кандидатської дисертації. Атестація наукових працівників 

проводиться на підприємстві систематично з метою виявлення їх професійного рівня і 

відповідності кваліфікаційним вимогам, які пред’являються до займаних посад. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 

 



Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітент не 

проводить. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом 

звiтного перiоду не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
1. Оцінка і облік основних засобів здійснюється у відповідності з МСБО 16 "Основнi 

засоби". Одиницею обліку визначається окремий об`єкт основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів. Основні засоби класифікуються по групах. 

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, 

як в бухгалтерському, так і податковому обліках. Первинна оцінка основних засобів 

здійснюється по справедливій вартості, що визначена у відповідності до норм МСБО 

16 "Основнi засоби". 2. Оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється згідно 

МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею обліку визначається окремий об`єкт 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів нараховується із 

застосуванням прямолінійного методу (рівномірним списанням протягом всього строку 

корисної експлуатації). 3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей 

здійснюється згідно з вимогами МСБО № 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку 

запасів визначається ідентифікована вартість відповідної одиниці запасів. Первинна 

вартість запасів, придбаних за плату, визначається по собівартості придбання 

запасів. Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, 

визначається згідно МСБО 16 "Основні засоби". При вибутті, запаси оцінюються 

згідно стандарту МСБО № 2 "Запаси". Запаси, що не приносять інституту економічної 

вигоди, визнаються неліквідними і списуються. 4. Під поняття запасів для цілей 

МСФО 2 підпадає незавершене виробництво, тому фактично вказаним стандартом в 

обліку Товариства регулюється порядок оцінки незавершеного виробництва на звітну 

дату. Незавершене виробництво по замовленням відображається в бухгалтерському 

обліку і балансі по фактичній собівартості виробництва. 5. Заробітна плата 

нараховується згідно з законодавством України та у відповідності з колективним 

договором, з урахуванням вимог МСФО №19 6. Відображення в обліку доходів 

здійснюється у відповідності з вимогами МСФО 18 "Дохід" на підставі принципу 

нарахування і відповідності. 7. Стосовно витрат, окремого стандарту в"МСФО 

не"передбачено. Таким чином, при обліку витрат підприємство орієнтувалося на 

Концептуальну основу складання фінансової звітності та ті МСФО, які регламентують 

окремі аспекти обліку витрат – МСФО (IAS) 2 "Запаси", МСФО (IAS) 16 "Основні 

засоби", МСФО (IAS) 38 "Нематеріальні активи", МСФО (IFRS) 9 "Фінансові 

інструменти", МСФО (IAS) 12 "Податок на прибуток", МСФО (IAS) 17 "Оренда", МСФО 

(IAS) 19 "Виплати працівникам", МСФО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання 

та умовні активи". Підприємство при складанні звітності чітко дотримувалося § 19 

МСБУ 18 щодо застосування принципу відповідності доходів і витрат, тобто доходи і 

витрати, пов&#39;язані з однією і тією ж операцією або іншою подією, признаються 

одночасно. 

 

  3 8. Для забезпечення складання фінансового звіту підприємство користується МСФО 

1 "Подання фінансової звітності" 9. Враховуючи специфіку роботи підприємства 

використовується позамовний метод обліку витрат і калькування собівартості 

продукції (робіт,послуг). Собівартість виробництва включає: - прямі матеріальні 

витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати (нарахування на 

зарплату, відрядження, послуги сторонніх організацій); - загальновиробничі 

витрати. Адміністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на 

утримання об`єктів соціально-культурного призначення та інші операційні витрати до 

складу собівартості виробництва не зараховуються (Методичні рекомендації 

Міністерства освіти та науки України від 21.02.2006 р. № 119). Бухгалтерський 

облік в інституті автоматизований і ведеться по журнально- ордерній системі з 

використанням програмного продукту "1С-Підприємство" з урахуванням доробки згідно 

специфіки підприємства. Фінансових інвестицій інститут не отримував. 

 



Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких АТ «ВІТ» отримав 10 або 

більше відсотків доходу за 2018 рік: 

1) Розробка КД і ТД. 

2) Ремонт та модернізація трансформаторів. 

3) Програмне забезпечення. 

Обсяги виробництва основних видів продукції – 51 337,68 тис. грн., сума виручки 

65"921,05 тис. грн. 

Загальна сума експорту в загальному обсязі продаж 45"267,01 тис. грн., частка 

експорту в загальному обсязі продажів – 69 %. 

Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг В останній час зростає 

попит на силові та спеціальні трансформатори із нестандартними технічними 

вимогами. Присутня зацікавленість закордонних споживачів в придбанні 

інжинірингових послуг у галузі трансформаторів до 500 кВ, програмного забезпечення 

для їх розрахунку. Згідно із замовленнями у 2019 році будуть виконуватись роботи 

за напрямами: 1. Проекти, розробки: - конструкторська документація на спеціальні 

трансформатори 6 - 35 кВ; - конструкторська документація на спеціальний 

трансформатор для залізничних потягів; - модернізація трансформаторів для 

вітроелектро станцій. 2. Науково-дослідна робота: - дослідження сумісності 

ізоляційного матеріалу та силіконової рідини; - поліпшення програмного 

забезпечення для розрахунків трансформаторів. 3.Виготовлення продукції: - 

трансформатори 10 – 100 МВА напругою 6 – 150 кВ; - випробувальні пересувні та 

стаціонарні установки; 

  - ремонт та модернізація трансформаторів різного призначення; - виготовлення та 

модернізація випробувальних установок з елегазовим заповненням. 4. Науково-

технічні послуги: - виконання експертизи проектів силових трансформаторів; - 

випробування електротехнічного обладнання; - метрологічна атестація виробів 

електротехнічного призначення; - випробування розподільних трансформаторів на 

електродинамічну стійкість; - кліматичні випробування електротехнічного 

обладнання; - сертифікаційні випробування та сертифікація виробів в рамках 

УкрСЕПРО. 

  Залежність від сезонних змін Діяльність підприємства не залежить від сезонних 

змін. Основні ринки збуту Продукція інституту має попит на ринках 

електротехнічного обладнання України, країнах СНД та далекого зарубіжжя. Структура 

реалізації продукції АТ "ВІТ" у 2018 році, %: Корея - 33 Україна - 32 Аргентина- 8 

Бєларусь - 8 Мьянма - 5 Малайзія - 4 Індія - 4 Росія - 4 Інші - 2 Для потреб 

України інститут виготовляє силові та спеціальні трансформатори потужністю від 

1"000 кВА до 63"000 кВА. Програми для розрахунку трансформаторів, послуги по їх 

модернізації та навчанню користувачів постачаються замовникам у США, Канаді, 

Німеччині, Франції, Чехії, Кореї, Індії, Аргентині. Згідно Ліцензійних угод 

Інститут надає документацію для виготовлення трансформаторів, класу напруги 500 та 

750 кВ для клієнтів у Росії, Кореї та Аргентині. Основні клієнти Основними 

споживачами продукції та послуг інституту в Україні є підприємства енергетики, 

електротехніки, металургійного комплексу та хімічної промисловості. В країнах СНД 

замовниками є ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», а також інші електротехнічні та металургійні 

підприємства. Серед країн далекого зарубіжжя це фірми, що виготовляють 

електротехнічне обладнання: Hyundai (Корея), Simens (Німеччина), Bharat Bijilee 

(Індія), Industrias IEM (Мексика), Transformers &amp; Rectifiers (Індія), Vijai 

Electricals, (Індія), Howard Industries (США), SPX Waukesha (США), Wilson 

(Австралія), Delta Star (США), ТBEA (Китай) та інш. 



 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
Придбано основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 2123 тис. грн. Продано 

основних активiв за останнi 5 рокiв на суму 103 тис. грн. 

Планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, 

Товариство не має. 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них АТ «ВІТ» орендує за 

договором з ВАТ «Електрозавод» (Москва, Росія): - інженерний корпус (9-ти 

поверхова будівля); - частина лабораторно-дослідного корпусу; - будівля 

підстанції. Значних правочинів щодо об’єктів оренди на відбувалось. 

Виробничі потужності та ступінь використання обладнання До виробничих потужностей 

належать: інженерний корпус, великий високовольтний зал, верстати, технологічне 

обладнання та випробувальне устаткування. Верстати та технологічне обладнання 

використовуються для виробництва трансформаторів та високовольтної апаратури, а 

саме: - намотування обмоток; - термовакуумної сушки обмоток; - регенерації та 

сушки трансформаторного масла; - виготовлення металоконструкцій; - термовакуумної 

обробки активних частин. Обладнання використовується в однозмінному робочому 

режимі. Коефіцієнт використання обладнання – 0,8. Можуть бути виготовлені 3-4 

трансформатора потужністю 25"000 - 40"000 кВА/110 за рік. 

  Спосіб утримання активів Обладнання утримується у приміщеннях, захищених від 

впливу атмосферних явищ. Місцезнаходження основних засобів Верстати і технологічне 

обладнання встановлені на площах великого високовольтного залу. Випробувальне 

обладнання встановлено на площах лабораторно – експериментального корпусу та 

великого високовольтного залу. Прилади вмонтовані у випробувальні стенди, які 

розташовані на випробувальних полях, захищених огорожами згідно вимог техніки 

безпеки. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Проблеми, що впливають на діяльність емітента:  До iстотних проблем, якi впливають 

на дiяльнiсть емiтента, належить: - спад кон`юнктури в економiцi в цiлому; значний 

рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; вiдсотковi ставки 

для отримання кредитних ресурсiв, висока конкуренція в галузі, частi змiни та 

неврегульованiсть базового законодавства України; пiдвищення цiн на енергоносiї; 

вiдсутнiсть достатнiх коштiв у споживачiв. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або 

економiчних обмежень - висока. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Політика фінансування діяльності емітента: Товариство у своїй дiяльностi робить 

акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Достатність робочого капіталу для 

поточних потреб: Із-за постійного зростання всіх цін у державі   у Товариства 

відсутні власні  кошти  для формування необхідних оборотних    коштів.Оцiнка 

покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась. 

 

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



На кінець 2018 року укладено, але ще не виконано договорів на загальну суму 66 265 

тис. грн. 

 

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

Реконструкція - Не планується 

Поліпшення фінансового стану 1.Здійснення контролю за співвідношенням дебіторської 

та кредиторської заборгованості, оскільки значне підвищення дебіторської 

заборгованості створює загрозу фінансовому стану підприємства та створює 

необхідність додатково залучати нові джерела фінансування. 2.Оптимізація закупівлі 

матеріалів та комплектуючих виробів з метою недопущення відтоку капіталу через 

надмірні запаси з однієї сторони та забезпечення безперебійного виробництва 

якісної продукції з другої. 3.Відновлення основних фондів та пошук резервів 

зниження витрат підприємства. 4. Оптимізація функцій та інфраструктури інституту, 

а також чисельності робітників. 

Опис істотних фактів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому 

Вплинути на поліпшення діяльності підприємства можуть такі істотні факти: 1. 

Стабілізація економічної ситуації. 2. Встановлення пільг для науково-дослідних 

організацій в частині відміни земельного податку, зменшення ПДВ та оподаткування 

прибутку. 3. Обов’язкова сертифікація імпортованого електротехнічного обладнання, 

яке постачається на важливі енергооб`єкти України. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
Основна задача - створення нових методів розрахунків на основі фізичного та 

математичного моделювання, яке пов`язане з дослідженням нових матеріалів і 

технологій виготовлення трансформаторів. Сума витрат на виконання науково-

дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2018 році становила 4"022,7 тис. 

грн. 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є 

достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. 

Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання 

емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася. 

 

 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Генеральний директор Паук Юрій Іванович 

Наглядова рада 
Голова Наглядової ради та чотири члени Наглядової ради. 

 
 

1. Макаревич Леонiд Володимирович 
2. Шаталова Марiя Володимирiвна 
3. Соловйов Валерiй Прохорович 

4. Ходас Артем Iгорович 
5. Мусатов Олег Геннадiйович 

Ревізійна комісія 
Голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії 

 

1. Макаревич Наталія Володимирівна 
2. Кулікова Лариса Михайлівна 

3. Купріянова Любов Олександрівна 
 

Загальні збори акціонерів 
Акціонери, які є власниками голосуючих акцій, мають 
право голосу та зареєстровані для участі в загальних 

зборах акціонерів 

Загальні збори акціонерів, що відбулися 11.12.2018 року, 02.10.2018 року, 24.04.2018 
року: 

Відкрите акціонерне товариство "Електрозавод" та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР",  акціонери, що зареєструвалися та 

голосували на відповідних загальних зборах  акціонерів. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
 
1) Посада Генеральний директор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Паук Юрій Іванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1951 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 43 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПАТ "ВІТ" 
00216757 
заступник генерального директора 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

26.10.2016 4 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у вигляді 
заробітної плати за окладом у розмірі 30000,00 грн./міс. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, 
які особа обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор. Посади на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає.  
 
 
 
1) Посада Голова Наглядової ради (акціонер) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Макаревич Леонід Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1961 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 35 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД" 
д/н 
генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

02.10.2018 3 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи 35 рокiв. Посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
генеральний директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду генерального директора 
ВАТ "ЕЛЕКТРОЗАВОД", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. 
 
1) Посада Член Наглядової ради (акціонер) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Шаталова Марія Володимирівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1978 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ "Електрозавод" 
д/н 
керівник департаменту майнових відносин 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

02.10.2018 3 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв.  В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.   Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи становить 20 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): керівник 
департаменту майнових відносин, член наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду керівника 
департаменту майнових відносин на підприємстві ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, 
м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. 
 
 



 
 
1) Посада Член Наглядової ради (незалежний директор) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Ходас Артем Iгорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1988 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 14 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ЗАТ «Центр-Сервіс» 
д/н 
заступник генерального директора 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

02.10.2018 3 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи 14 рокiв. Посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
менеджер по залученню інвестицій, заступник генерального директора. Посадова особа обіймає посаду 
заступник генерального директора, ЗАТ «Центр-Сервіс», місцезнаходження: Росія, 129347, м. Москва, вул. 
Лосевська, б.18. 
 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради (акціонер) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Соловйов Валерiй Прохорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1940 
5) Освіта** вища 
6) Стаж роботи (років)** 55 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ПАТ "ВІТ" 
00216757 
Заступник начальнику відділу 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

02.10.2018 3 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи 55 рокiв. Посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
начальник відділу, головний економіст, заступник начальника відділу, член наглядової ради. Посади на 
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
 
 
1) Посада Член Наглядової ради (незалежний директор) 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Мусатов Олег Геннадiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1962 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 40 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ТОВ ЧОП «БЕТА» 
д/н 
генеральний директор 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

02.10.2018 3 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Посади, якi особа займала протягом останнiх 5 рокiв: 
виконавчий директор, директор, генеральний директор, член Наглядової ради. Посадова особа обіймає 
посаду директора з продажу на підприємстві ТОВ ЧОП «БЕТА»  , місцезнаходження: Росія, 107023, 
м.Москва, вул. Електрозаводська, б.21 
 
 
 



1) Посада Голова ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Макаревич Наталія Володимирівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1963 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 30 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ "Електрозавод" 
д/н 
заступник генерального директора-керівник департаменту 
фінансового контролю та аналізу 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

22.03.2016 4 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв.  В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи становить 30 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): заступник 
генерального директора-керівник департаменту фінансового контролю та аналізу, голова ревізійної комісії. 
Посадова особа обіймає посаду заступника генерального директора-керівника департаменту фінансового 
контролю та аналізу на підприємстві ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, 
вул.Електрозаводська, 21. 
 
1) Посада Член ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кулікова Лариса Михайлівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1958 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 34 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ "Електрозавод" 
д/н 
керівник служби економічного аналізу департаменту 
фінансового контролю та аналізу 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

22.03.2016 4 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв. В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.  Непогашених судимостей за корисливi та посадовi 
злочини не має. Загальний стаж роботи становить 34 роки. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): керівник 
служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу, член ревізійної комісії. 
Посадова особа обіймає посаду керівника служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю 
та аналізу на підприємстві ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва, 
вул.Електрозаводська, 21. 
 
1) Посада Член ревізійної комісії 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Купріянова Любов Олександрівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1965 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 33 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ «Електрозавод» 
д/н 
головний спеціаліст служби контролю та аналізу департаменту 
фінансового контролю та аналізу 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

22.03.2016 4 роки 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа не отримувала винагороди за виконання своїх обов`язкiв.  В 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.   Непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. Загальний стаж роботи: 33 роки. Посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: 
головний спеціаліст служби контролю та аналізу департаменту фінансового контролю та аналізу, член 
ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду головного спеціаліста служби контролю та аналізу 
департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 
107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. 
 
 



1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кармазь Людмила Іллівна 

3) Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

  

4) Рік народження 1958 
5) Освіта** Вища 
6) Стаж роботи (років)** 38 
7) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав** 

ВАТ «ВІТ» 
00216757 
заступник головного бухгалтера 

8) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

01.03.2011 Безстроково 

9) Опис    В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у вигляді 
заробітної плати за окладом у розмірі 13370,00 грн./міс. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.   
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 38 
років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Iнших посад 
на будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада 

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

юридичної особи 
 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 
прості іменні 

 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний директор Паук Юрій Іванович  100 0.00140552089 100 0 

Голова Наглядової ради 
(акціонер) 

Макаревич Леонід 
Володимирович 

 10 0.00014055209 10 0 

Член Наглядової ради 
(акціонер) 

Шаталова Марія 
Володимирівна 

 1 0.00001405521 1 0 

Член Наглядової ради 
(акціонер) 

Ходас Артем Iгорович  0 0 0 0 

Член Наглядової ради 
(акціонер) 

Соловйов Валерiй 
Прохорович 

 80 0.01124416709 80 0 

Член Наглядової ради 
(акціонер) 

Мусатов Олег Геннадiйович  0 0 0 0 

Голова ревізійної 
комісії 

Макаревич Наталія 
Володимирівна 

 10 0.00014055209 10 0 

Член ревізійної комісії 
Кулікова Лариса 

Михайлівна 
 0 0 0 0 

Член ревізійної комісії 
Купріянова Любов 

Олександрівна 
 0 0 0 0 

Головний бухгалтер Кармазь Людмила Іллівна  0 0 0 0 

Усього 201 0.02825096981 201 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, 
полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств. 
В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi.  
Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд стабiльностi та узгодженостi чинного законодавства 
та пiдзаконних нормативних документiв. Вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних 
управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку 
пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, 
покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо.  
На меті у Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення 
заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв продукції, з урахуванням потреб ринку.  
Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi  та репутацiю надiйного постачальника продукції; 
полiпшити споживчi характеристики виробляємої продукції; зберегти колектив та його традицiї. 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Фінансово - господарські показники діяльності Товариства мали позитивну теденцію в порівнянні з минулим 
роком. У 2018 році фахівцями підприємства проводилися дії спрямовані на впровадження нових видiв продукції, з 
урахуванням потреб ринку, поліпшення якості продукції, ресурсозбереження та скорочення витрат для досягнення 
найкращих результатів діяльності. 
На підприємстві функціонують внутрішні функціональні системи контролю впровадження програм оптимізації 
виробництва, ресурсозбереження, зниження витрат, з проведенням комплексного аналізу отриманого фактичного 
економічного ефекту. 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

У звiтному роцi не було укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтента, 
що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
В зв'язку з непередбачуванiстю фiнансового ринку України, загальна програма управлiнського персоналу щодо 
управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на 
фiнансовий стан Товариства. Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались. 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням 
характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї 
в окремих сегментах фiнансового ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, 
ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. 
 Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові 
кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 
ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з 
ризику процентної ставки і цінового ризику;  
ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатності (дефіциту) 
обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш 
низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;  
кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов’язань контрагентами 
(дебіторами).  
Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови 
можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало 
валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового 
інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, 
характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство має 
процентні фінансові зобов’язання, тому піддається ризику коливання процентних ставок.  
Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, 
для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у 
достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. 
Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами,  а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  
Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - 
дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно 
контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності 
контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними  
сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно 
перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.  
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: 
– нестабільність, суперечливість законодавства; 
– непередбачені дії державних органів; 
– нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; 
– непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 
– непередбачені дії конкурентів. 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.  
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів 
(кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. 
Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" 
кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс 
корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.  
 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування 
перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "ВІТ"  на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-
якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені 
законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, 
визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного 
управління не застосовується. 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство 
не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління 
інших підприємств, установ, організацій. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 24.04.2018 

Кворум зборів 99.8 
Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради.  Питання, що були включенi до порядку 

денного, результати розгляду питань та прийнятi на зборах рiшення: 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Ганько Iрина Юрiївна - голова лiчильної комiсiї; 
Бровко Свiтлана Миколаївна - секретар лiчильної комiсiї; 
Ляшенко Тетяна Григорiвна - член лiчильної комiсiї.   
Припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства.. 
Питання 2. Розгляд звiту генерального директора за 2017 рiк. Визначення основних напрямiв дiяльностi на 
2018 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора.  
Прийняте рiшення: Затвердити звiт генерального директора за 2017 рiк та основнi напрями дiяльностi на 
2018 рiк. 
Питання 3. Розгляд звiту наглядової ради за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
наглядової ради. 
Прийняте рiшення:  Затвердити звiт наглядової ради за 2017 рiк. 
Питання 4. Розгляд звiту та затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. Прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 
Прийняте рiшення:  Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 
Питання 5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) за 2017 рiк. 
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) за 2017 рiк.  
Питання 6. Розподiл прибутку за 2017 рiк. 
Прийняте рiшення: Чистий прибуток у сумi 2150 тис.грн., отриманий за результатами фiнансово-
господарської дiяльностi у 2017 р., залишити в розпорядженнi ПАТ "ВIТ". 
Питання 7. Вiдкликання членiв наглядової ради. 
Прийняте рiшення: Вiдкликати членiв наглядової ради у повному складi:  
Макаревич Леонiд Володимирович - голова наглядової ради; 
Шаталова Марiя Володимирiвна  - заступник голови наглядової ради; 
Трегубов Iгор Сергiйович - член наглядової ради; 
Ковальов Вiктор Дмитрович - член наглядової ради; 
Соловйов Валерiй Прохорович - секретар наглядової ради.    
Питання 8.  Обрання членiв наглядової ради.  
Прийняте рiшення: За результатами кумулятивного голосування на термiн до наступних рiчних Загальних 
зборiв обрано наглядову раду у складi 5 осiб, якi набрали  найбiльшу кiлькiсть голосiв у порiвняннi з 
iншими кандидатами: 
Макаревич Леонiд Володимирович 
Трегубов Iгор Сергiйович 
Ковальов Вiктор Дмитрович 
Шаталова Марiя Володимирiвна 
Соловйов Валерiй Прохорович 
Питання 9: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з членами наглядової 
ради. 
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 
Уповноважити генерального директора ПАТ "ВIТ" на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових 
договорiв з членами наглядової ради.  
Акцiонерами (ВАТ "Електрозавод", Науменко О.К.) в ходi пiдготовки до загальних зборiв були 
запропонованi кандидати до складу наглядової ради. Пропозицiї були врахованi. Iнших пропозицiй до 
перелiку питань порядку денного, не було.  
 

 
 

Чергові Позачергові 
Вид загальних зборів 

  X 
Дата проведення 02.10.2018 

Кворум зборів 83.5 
Опис Позачерговi загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради.  Питання, що були включенi до 

порядку денного, результати розгляду питань та прийнятi на зборах рiшення: 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Ганько Iрина Юрiївна - голова лiчильної комiсiї; 
Бровко Свiтлана Миколаївна - секретар лiчильної комiсiї; 



Ляшенко Тетяна Григорiвна - член лiчильної комiсiї.   
Припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
Питання 2. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Призначення осiб, уповноважених на 
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
Прийняте рiшення: Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 
Уповноважити голову зборiв та секретаря зборiв на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. 
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здiйснення всiх дiй, пов'язаних з реєстрацiєю Статуту у 
новiй редакцiї. 
Питання 3. Затвердження нової редакцiї Положень про загальнi збори акцiонерiв та про наглядову раду. 
Прийняте рiшення:  Затвердити нову редакцiю Положень про загальнi збори акцiонерiв та про наглядову 
раду. 
Уповноважити голову зборiв на пiдписання нової редакцiї Положень про загальнi збори акцiонерiв та про 
наглядову раду. 
Питання 4. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради. 
Прийняте рiшення:  Припинити повноваження всiх членiв наглядової ради. 
Питання 5. Прийняття рiшення про обрання членiв наглядової ради. 
Прийняте рiшення: За результатами кумулятивного голосування на строк не бiльший нiж три роки обрано 
наглядову раду у складi 5 осiб, якi набрали  найбiльшу кiлькiсть голосiв у порiвняннi з iншими 
кандидатами: 
Макаревич Леонiд Володимирович 
Шаталова Марiя Володимирiвна 
Соловйов Валерiй Прохорович 
Ходас Артем Iгорович 
Мусатов Олег Геннадiйович 
Питання 6. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Обрання особи, 
уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових договорiв з членами наглядової 
ради. 
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 
Уповноважити генерального директора ПАТ "ВIТ" на пiдписання вiд iменi Товариства цивiльно-правових 
договорiв з членами наглядової ради.  
Акцiонерами (ВАТ "Електрозавод", Науменко О.К.)  в ходi пiдготовки до загальних зборiв були 
запропонованi кандидати до складу наглядової ради. Пропозицiї були врахованi. Iнших пропозицiй до 
перелiку питань порядку денного, не було. 
 

 
Чергові Позачергові 

Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 11.12.2018 
Кворум зборів 99.8 

Опис Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради.  Питання, що були включенi до порядку 
денного, результати розгляду питань та прийнятi на зборах рiшення: 
Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.. 
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Ганько Iрина Юрiївна - голова лiчильної комiсiї; 
Бровко Свiтлана Миколаївна - секретар лiчильної комiсiї; 
Ляшенко Тетяна Григорiвна - член лiчильної комiсiї.   
Припинити повноваження лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв 
Товариства. 
Питання 2. Прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства. 
Прийняте рiшення: Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне. Змiнити найменування Товариства з 
Публiчного  акцiонерного  товариства "Український науково-дослiдний проектно-конструкторський та 
технологiчний iнститут трансформаторобудування" на Акцiонерне товариство "Український науково-
дослiдний проектно-конструкторський та технологiчний iнститут трансформаторобудування". 
Питання 3. Затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї. Призначення осiб, уповноважених на 
пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї. 
Прийняте рiшення:  Затвердити Статут Товариства у новiй редакцiї. 
Уповноважити голову зборiв та секретаря зборiв на пiдписання Статуту у новiй редакцiї. 
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здiйснення всiх дiй, пов'язаних з реєстрацiєю Статуту у 
новiй редакцiї. 
Питання 4. Затвердження нової редакцiї Положень про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову раду, про 
генерального директора та про ревiзiйну комiсiю. 
Прийняте рiшення:  Затвердити нову редакцiю Положень про загальнi збори акцiонерiв, про наглядову 
раду, про генерального директора та про ревiзiйну комiсiю. 
Уповноважити голову зборiв на пiдписання нової редакцiї Положень про загальнi збори акцiонерiв, про 
наглядову раду, про генерального директора та про ревiзiйну комiсiю. 
 

Осiб, якi б подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було.  
 



 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше   

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків      X 

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

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше   

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту X   

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше а також зміна типу Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень 

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

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X   
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити)   
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : фактів 
скликання, але непроведення чергових загальних зборів у звітному періоді не було. 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
фактів скликання, але непроведення позачергових загальних зборів у звітному періоді не було. 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 2 

 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 

З питань аудиту   X 

З питань призначень                       X 

З винагород   X 

Інші (запишіть)                                        Комітети не створено 
 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 
  

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
  
Персональний склад наглядової ради 

Незалежний член Прізвище, ім'я, по батькові Посада 
Так* Ні* 

Макаревич Леонід Володимирович  Голова наглядової ради   X 
Шаталова Марія Володимирівна Заступник голови наглядової 

ради 
 X 

Ходас Артем Ігоревич Член Наглядової ради X  
Мусатов Олег Геннадійович Член Наглядової ради X  

Соловйов Валерій Прохорович Секретар наглядової ради  X 
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 

Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                          

П.2.2 Положення про Наглядову раду: Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні 
особи, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери 
або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні 
директори. 

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

X   

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

  X 

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

  X 

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

  X 

Інше (запишіть)                                                                            
 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
У звітному періоді проведено 32 засідання наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень на засіданнях 
наглядової ради: прийняття рішення про надання премії генеральному директору; прийняття рішення стосовно 
скликання загальних зборів акціонерів, розроблення проекту порядку денного загальних зборів; прийняття рішення 
про надання згоди на здійснення угод; затвердження змісту та способу повідомлення про проведення загальних 
зборів; погодження бухгалтерських звітів, погодження звіту і висновків ревізійної комісії, прийняття рішення про 
виконання умов контракту виконавчим органом; погодження звіту виконавчого органу та винесення на 



затвердження загальним зборам; затвердження порядку денного загальних зборів, затвердження форми і тексту 
бюлетенів для голосування; включення кандидатів, запропонованих акціонерами, до списків у члени наглядової 
ради; затвердження умов договорів гарантії, прийняття рішення про укладання депозитних договорів, та про 
укладання договорів переуступки прав вимоги (цесії), прийняття рішення про надання генеральному директору 
Товариства повноважень на підписання від імені Товариства необхідних документів для договорів; прийняття 
рішення про розподіл обов'язків членів наглядової ради; прийняття рішення про створення комітету з питань 
аудиту та комітету з питань призначень та винагород; затвердження положення про комітети наглядової ради; 
прийняття рішення про ліквідацію комітетів наглядової ради. 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 

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

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                       
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Генеральний директор  Паук Юрій Іванович 

Відповідно до чинної редакції Статуту 
Товариства,  Генеральний директор є 

одноосібним виконавчим органом 
Товариства, який здійснює управління 

поточною діяльністю Товариства. 
Генеральний директор є підзвітним 
загальним зборам і наглядовій раді, 

організовує виконання їх рішень. 
До компетенції Генерального  директора 

належить: 
1) розробка поточних фінансово-

господарських планів і оперативних 
завдань Товариства та забезпечення їх 

реалізації; 
2) розробка організаційної структури 

Товариства; 
3) підготовка пропозицій щодо штатного 
розкладу для узгодження з Наглядовою 

радою; 
4) організація ведення бухгалтерського 

обліку та звітності Товариства; 
5) складання та надання Наглядовій раді 

Товариства квартальних та річних 
бухгалтерських звітів; 

6) підготовка рішення про випуск 
Товариством акцій, визначення порядку та 

умов випуску для затвердження Загальними 
зборами; 

7) подання пропозицій про викуп та 
реалізацію власних акцій Товариства;  

8) розробка та подання на затвердження 
Наглядовій раді Товариства внутрішніх 
нормативних документів Товариства; 
9) підготовка та проведення Загальних 

зборів акціонерів; 
10) виконання рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради. 
 

Опис 

Інформація про комітети та проведені 
засідання виконавчого органу не 

наводиться, оскільки виконавчий орган 
одноосібний. Генеральний директор 

приймає рішення в межах своєї компетенції 
одноосібно, на власний розсуд. Рішення 

Генерального директора оформлюються у 
вигляді наказів або розпоряджень. 

Виконавчий орган Товариства не готує 
інформацію про свою діяльність відповідно 

до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів, затвердженого 
Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 

(із змінами і доповненнями). 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Наглядова рада Товариства не готує інформацію про свою діяльність відповідно до Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 (із змінами і 
доповненнями). 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  1  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       

Так Ні Ні Ні 

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

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Так Ні Ні 

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

Ні Так Ні Ні 

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

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства               X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 



Інше (запишіть)                                          

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

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
cторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

Ні Так Так Так Так 

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

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства 

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення 

Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства 

Ні Так Так Так Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року? 
 Так Ні 

Не проводились взагалі                                    X 

Менше ніж раз на рік                                      X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 

Загальні збори акціонерів       X 

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                          X 
Інше (зазначити)           

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                     X 
Інше (запишіть)                                          

 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 

1 Відкрите акціонерне товариство "Електрозавод" д/н 81.2739 

2 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР" 
00213428 

15.9344 

 



7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями 

Підстава виникнення обмеження 
Дата 

виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

7114800 183982 

п.10 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України «Про 

депозитарну систему України» та 
Лист Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 
№08/03/18049/НК від 30.09.2014 

року (акції власників, які не уклали з 
обраною емітентом депозитарною 

установою договору про 
обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені та не 

здійснили переказ належних їм прав 
на цінні папери на свій рахунок у 
цінних паперах, відкритий в іншій 

депозитарній установі, не 
враховуються при визначенні 

кворуму та при голосуванні в органах 
емітента) 

12.10.2014 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація 
про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 
  

 
Згідно з п.9.2 Статуту, посадовими особами органів  управління та контролю Товариства є Голова та члени 
Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор та головний бухгалтер. 
Відповідно до п.11.2 Статуту, Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних 
зборів на строк не більший ніж три роки. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) осіб. 
Згідно з п.11.6 Статуту, Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю 
голосів від кількісного склади. За поданням Голови Наглядової ради обирається заступник Голови Наглядової ради 
та секретар Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  
Відповідно до п.10.7 Статуту, прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради є 
виключною компетенцією загальних зборів акціонерів (окрім випадків, визначених Статутом). Відповідно до п. 
11.9 Статуту, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення 
повноважень членів Наглядової ради Товариства та одночасне обрання нових членів.  
Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства 
припиняються: 
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради  Товариства за станом здоров'я; 
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає 
можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства; 
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно зниклим; 
5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є 
представником акціонера; 
6) в інших випадках, передбачених законодавством. 
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного 
з ним. 
Відповідно до п.12.1 Статуту, Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на чотири роки. 
Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує 
виконання їх рішень. Згідно з п.11.4 Статуту, прийняття рішення про припинення повноважень Генерального 
директора є виключною компетенцією Наглядової ради. 
Відповідно до п.12.9 Статуту, Генеральний директор може бути звільнений від виконання своїх обов'язків до 
закінчення строку повноважень у випадках: 
1) умисного викривлення та приховування інформації від акціонерів та/або членів Наглядової ради, фальсифікації 
документів, які відображають фінансово-господарську діяльність Товариства; 
2) розкрадання майна Товариства, а також зловживання службовим положенням, що призвели до матеріальних 
збитків або погіршання ділової репутації Товариства; 
3) діяльності або бездіяльності, результатом якої Товариство визнано банкрутом; 
4) прийняття необґрунтованого рішення, яке призвело до  порушення цілісності майна, неправомірне його 
використання або іншу шкоду майну Товариства; 
5) однократного грубого порушення своїх службових обов'язків; 
6) укладання правочинів з порушенням порядку їх узгодження, передбаченого Статутом.  
Відповідно до п.13.1 Статуту, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні 
збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію у кількості трьох осіб строком на чотири роки. Після 
закінчення чотирирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до припинення їх повноважень 
Загальними зборами. 
Відповідно до п.10.7 Статуту,  прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної 
комісії належить до компетенції Загальних зборів. 
Головний бухгалтер Товариства, відповідно до Посадової інструкції,  призначається та звільняється згідно з 
наказом Генерального директора по представленню начальника департаменту з економіки та фінансів. 
Будь-які винагороди або компенсації, які б виплачувалися посадовим особам емітента в разі їх звільнення, 
Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачені. 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
НАГЛЯДОВА РАДА (п.6.3 - п.6.5, п.8.1 Положення про наглядову раду) 
Члени Наглядової ради мають право: 
1) отримувати від Виконавчого органу інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій 
протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати запиту; 
2) брати участь у засіданнях Ревізійної комісії Товариства; 
3) вимагати скликання термінових засідань Наглядової ради; 
4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради. 
Голова Наглядової ради: 
1) Керує роботою Наглядової ради; 
2) Представляє Наглядову раду у роботі із державними і громадськими органами, будь-якими 
підприємствами, організаціями, установами та громадянами; 
3) Скликає засідання Наглядової ради та головує на них; 
4) Координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради; 
5) Контролює виконання рішень Наглядової ради; 
6) Підписує контракт з Генеральним директором Товариства; 
7) Виконує інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. 
Заступник Голови Наглядової ради виконує обов'язки Голови Наглядової ради за його відсутності або у разі 
неможливості виконання ним своїх обов'язків. 
Секретар Наглядової ради: 
1) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань; 
2) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією; 
3) Оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання 
посадовим особам органів Товариства; 
4) Веде протоколи засідань Наглядової ради; 
5) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного 
голосування. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.2.4 Положення про виконавчий орган): 
Генеральний директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені 
Товариства, у тому числі: 
o представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими 
органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах; 
o підписувати всі договори (контракти), щодо фінансово-господарської діяльності Товариства; 
o якщо Статутом або законом передбачено попереднє схвалення договорів (контрактів) Наглядовою радою або 
Загальними зборами акціонерів Товариства, підписувати їх після отримання такого ухвалення; 
o розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства, здійснювати від імені Товариства правочини у 
межах, встановлених законодавством України,  Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства; 
o видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства; 
o відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства; 
o підписувати трудові договори (контракти) з працівниками Товариства в межах сум, затверджених у штатному 
розкладі; 
o підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи; 
o видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства; 
o здійснювати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства і забезпечення нормальної 
роботи у відповідності з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства. 
 РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.6.1 Положення про ревізійну комісію): 
Ревізійна комісія має право: 
1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання 
покладених на неї функцій протягом 5 (п'яти) днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої 
інформації та документації; 
2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать 
до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок; 
3) ініціювати проведення засідання Наглядової ради  з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням 
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; 
4) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;  
5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-
господарській діяльності Товариства. 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (Посадова інструкція): 
Головний бухгалтер має право: 
- Діяти від імені бухгалтерії підприємства, представляти його інтереси у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами підприємства та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань; 
- Запитувати від структурних підрозділів підприємства та самостійних спеціалістів необхідну інформацію; 
- Самостійно вести листування зі структурними підрозділами підприємства, а також іншими організаціями з 
питань, що входять до компетенції бухгалтерії та не вимагають рішення керівництва підприємства; 



- Виносити на розгляд Генерального директора підприємства: представлення про призначення та звільнення 
із займаних посад працівників бухгалтерії; пропозиції про преміювання працівників, що відзначилися; про 
притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни; 
- Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань фінансово-господарської діяльності 
організації; 
- Вносити пропозиції з удосконалення роботи, пов'язаної з обов'язками згідно з посадовою інструкцією 
головного бухгалтера. 
 



10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
  

Х. Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 
Емітентом було залучено аудиторську фірму ТОВ "АЙПІО-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 36201704), якою висловлено 
думку щодо інформації, зазначеної у розділах V-IX Звіту про корпоративне управління, а також перевірено 
інформацію, зазначену в розділах I-IV. Нижче наведено витяг зі Звіту  незалежного аудитора з надання 
обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401  
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" за  2018 рік, в якому сформульовано 
висновок аудитора. 
"Основа для висновку із застереженням 
Аудитор під час виконання завдання не зміг отримати достатні та прийнятні докази щодо основних характеристик 
систем внутрішнього контролю і управління ризиками (розділ V Звіту про корпоративне управління) через те, що 
спеціального документу, яким би описувалась така інформація в Товаристві не створено та не затверджено. 
Аудитор не мав змоги за допомогою аудиторських процедур в рамках виконання завдання з надання впевненості, 
що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, перевірити систему внутрішнього контролю та 
управління ризиками, при цьому аудиторська перевірка річної фінансової звітності АТ "ВІТ" за 2018 рік нами не 
проводилась. Однак, в Товаристві функцію внутрішнього контролю та управління ризиками здійснює менеджмент 
та ревізійна комісія, які приймають рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та 
застосовуючи наявні ресурси, і яким ми висловлюємо довіру. Можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі 
є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність 
згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання 
обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до АТ "ВІТ" згідно з Кодексом етики 
професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про 
корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашого висновку із застереженням. 
Висновок із застереженням 
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ", що включає 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; перелік осіб, які прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцій; інформацію про будь-які обмеження прав участі та 
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах; опис порядку призначення та звільнення посадових осіб; 
опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.  
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для висновку із застереженням" нашого 
звіту, інформація Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX), що додається, складена в усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий 
ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами 
цінних паперів". 
Інша інформація 
Управлінський персонал АТ "ВІТ" несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Річної 
інформації емітента цінних паперів (річного звіту) за 2018р., а також до Звіту про корпоративне управління 
відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в 
такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (з подальшими 
змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління). 
… 
Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX)  не поширюється на іншу 
інформацію, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. 
У зв'язку з виконанням завдання нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про 
цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління (розділи І - ІV)  
та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про 
корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, 
або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
Перевірка іншої інформації проводилась відповідно до МСЗНВ 3000, на підставі параграфа 62.  Для отримання 
розуміння наявності суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною 
аудитором інформацією Звіту про корпоративне управління (розділи V-IX)  виконувались запити управлінському 
персоналу Товариства та аналітичні процедури. 
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
… 
Звіт незалежного аудитора складено "23" квітня 2019 р." 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Вiдкрите акцiонерне товариство 
"Електрозавод" 

д/н 
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 10702   

м.Москва вул.Електрозаводська,21 
5782478 81.273936020689 5782478 0 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР" 
00213428 

69600 Запорiзька область  м. 
Запорiжжя Днiпровське шосе, буд. 3 

1133703 15.934432450666 1133703 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Усього 6916181 97.208368471355 6916181 0 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23.12.2009 17/08/1/09 
Запорiзьке 

територiальне 
управлiння ДКЦПФР 

UA4000063432 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 

0.05 7114800 355740.00 
100.000000000

000 

Опис 

Акції Товариства не торгуються на зовнішних ринках. Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на 
акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних 
акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, 
рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.12.2009 17/08/1/09 UA4000063432 7114800 355740.00 6930818 0 0 

Опис Голосуючі акції права голосу за якими обмежено та права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі відсутні. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

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

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

Найменування основних 
засобів На 

початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 33479.000 31471.000 4274.000 4274.000 37753.000 35745.000 

- будівлі та споруди 29573.000 28277.000 4274.000 4274.000 33847.000 32551.000 

- машини та обладнання 3643.000 3004.000 0.000 0.000 3643.000 3004.000 

- транспортні засоби 111.000 80.000 0.000 0.000 111.000 80.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 152.000 110.000 0.000 0.000 152.000 110.000 

2. Невиробничого призначення 69.000 64.000 0.000 0.000 69.000 64.000 

- будівлі та споруди 69.000 64.000 0.000 0.000 69.000 64.000 

- 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 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 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 33548.000 31535.000 4274.000 4274.000 37822.000 35809.000 

 
Пояснення :  Терміни використання ОЗ (за основними групами): Будинки та споруди - 
термiн більше як 70 років; машини та обладнання - термiн 10-15 років; транспортнi 

засоби - термiн більше 10 років. Умови користування основними засобами за всiма 

групами задовiльнi.Основні засоби використовуються в господарській діяльності, 

вільні площі офісних та виробничих будівель передаються в оренду юридичним та 

фізичним особам. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду 

97017 тис.грн., на кінець звітного періоду - 97700тис.грн.  Ступінь зносу основних 

засобів на початок звітнього періоду: ОЗ виробничого призначення 63%, в т.ч. -

будiвлi та споруди 57%; -машини та обладнання 79%; -транспортнi засоби 84%; -iншi 

70%. ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та споруди) 40% на кінець: ОЗ 

виробничого призначення 63%, в т.ч. -будiвлi та споруди 61%; -машини та обладнання 

82%; -транспортнi засоби 87%; -iншi 58%. ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та 

споруди) 43%. Ступінь використання основних засобів на початок звітнього періоду: 

Коефiцiент оновлення 0,01. Коефiцiент вибуття 0. Коефiцiент використання 0,8. На 

кінець Коефiцiент оновлення 0,01. Коефiцiент вибуття 0. Коефiцiент використання 

0,8. Сума нарахованого зносу основних засобів на початок звітного періоду 63468 

тис.грн., на кінець звітного періоду - 66165 тис. грн. Обмежень на використання 

майна станом на 31.12.2018 року не має. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв 

не було. Вказана фактична вартiсть орендованих основних засобiв за договором 

оренди з ВАТ Електрозавод, м.Москва, Росiя. Оренда: власні основні засоби площею 

716,2 кв.м. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 66449 66571 

Статутний капітал (тис.грн.) 356 356 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 356 356 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(66449.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(356.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

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

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 509.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 8299.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 8808.00 Х Х 
Опис Iншi зобов`язання включають: 

- заборгованiсть за операцiями з придбання товарiв, робiт (послуг) 808 грн.; 
- заборгованiсть з одержаних авансiв 4659 тис. грн.; 
- заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 509 тис. грн.; 
- заборгованiсть за розрахунками зi страхування 204 тис. грн.; 
- заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 882 тис. грн.; 
- заборгованiсть по розрахункам з участниками 38 тис.грн. 
- iншi поточнi зобов`язання 101 тис. грн. (в тому числi iншi зобов`язання 101 тис. грн.). 
- поточнi забезпечення _ 1607 тис.грн. 
- вiдстроченi податковi зобов_язання _ 0 тис.грн. 

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

№ з/п Основний вид продукції у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Ремонт і модернізація 9 шт         17988.20 35.04 6 шт         17601.15 34.29 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 

1 Витрати на оплату праці з нарахуванням  37.20 

2 Матеріали  10.70 

3 Загальновиробничі витрати  41.05 

 



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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 Київська область  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙПІО-
АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

36201704 

Місцезнаходження 69006 Запорiзька область  місто Запоріжжя ВУЛИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНИ, будинок 6, кімната 40 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

4222 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

27.11.2008 

Міжміський код та телефон 061-222-11-40 
Факс 061-222-11-40 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 
Опис Особа надає аудиторські послуги. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

25969506 

Місцезнаходження 69095 Запорiзька область  м. Запоріжжя ВУЛ. ГОГОЛЯ, будинок 149, 
корпус 1, квартира 2 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АВ №584505 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Міністерство фінансів України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

07.05.2009 

Міжміський код та телефон (061) 222-29-66 
Факс (061) 222-29-66 
Вид діяльності Страхування, перестрахування, фінансова діяльність 
Опис ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" є 
відокремленим підрозділом юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ", 
код ЄДРПОУ 20602681, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вулиця Фрунзе, 



будинок 40. Особа надає страхові послуги зі страхування водіїв, 
автомобілів, грузів, діяльності органу з сертифікації, пожежної дружини, 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних засобів та ін. 

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

14360570 

Місцезнаходження 01001 Київська область  м.Київ вул.Грушевського, буд.1Д 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 263148 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

12.06.2013 

Міжміський код та телефон (056) 716-53-30 
Факс (056) 716-53-30 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної установи. 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Акціонерне товариство «Український науково-дослідний 
проектно-конструкторський та технологічний інститут 
трансформаторобудування» 

за ЄДРПОУ 00216757 

Територія  ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310136900 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ 
РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК 

за КВЕД 72.19 

Середня кількість працівників  260   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 69069 Запорiзька область  мiсто Запорiжжя Днiпровське шосе, 
будинок 11, т.(061) 284-52-01 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

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

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 1733 1310 

первісна вартість 1001 4154 4154 
накопичена амортизація 1002 2421 2844 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 655 346 
Основні засоби 1010 33548 31535 
первісна вартість 1011 97016 97700 
знос 1012 63468 66165 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 1180 1623 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 37116 34814 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 20593 10294 

Виробничі запаси 1101 3796 4045 
Незавершене виробництво 1102 16797 6249 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 8944 1507 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 621 498 

з бюджетом 1135 -- 208 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 208 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2233 188 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 30137 27464 
Готівка 1166 2 2 
Рахунки в банках 1167 30135 27462 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Інші оборотні активи 1190 451 284 
Усього за розділом II 1195 62979 40443 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 100095 75257 



 

Пасив 
Код 

рядка 
На початок 

звітного року 
На кінець звітного 

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

1400 356 356 

Капітал у дооцінках 1405 40649 40649 
Додатковий капітал 1410 22538 24688 
Резервний капітал 1415 89 89 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2939 667 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 66571 66449 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 -- -- 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 617 808 
розрахунками з бюджетом 1620 1227 509 
у тому числі з податку на прибуток 1621 262 -- 
розрахунками зі страхування 1625 219 204 
розрахунками з оплати праці 1630 995 882 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 28391 4659 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 38 38 

Поточні забезпечення 1660 1962 1607 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 75 101 
Усього за розділом IІІ 1695 33524 8808 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 100095 75257 
 
 
-284 тис. грн iншi оборотнi активи, якi включають заборгованiсть за розрахунками 

по ще не виконаним роботам з ПДВ в сумi 191 тис. грн., та неотримані податкові 

накладні - 93 тис.грн.  

 

- 188 тис. грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть (в тому числi 

заборгованість за розрахунками за лікарняними листами - 48 тис. грн., 

заборгованість за робітниками - 83 тис. грн., заборгованість за іншими фізичними 

особами - 53 тис. грн  ПАТ "Платинум Банк" - 6656 тис.грн., резерв сумнівних 

боргів - (6656) тис.грн.). 

 

 

 
Генеральний директор ________________ Паук Юрiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Кармазь Людмила Іллівна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Акціонерне товариство «Український науково-
дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 
трансформаторобудування» 

за ЄДРПОУ 00216757 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2000 65921 93327 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  

2050 (61886) (82251) 

Валовий:   
     прибуток  

2090 4035 11076 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 4323 6566 
Адміністративні витрати  2130 (3977) (4258) 
Витрати на збут 2150 (731) (317) 
Інші операційні витрати  2180 (3452) (11110) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  

2190 198 1957 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 1195 969 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (1350) (285) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 

2290 43 2641 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -8 -491 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  

2350 35 2150 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

2415 -- -- 

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

2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 35 2150 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 12241 23643 
Витрати на оплату праці 2505 25324 27649 
Відрахування на соціальні заходи 2510 5608 5702 
Амортизація 2515 3121 3125 
Інші операційні витрати 2520 12438 12166 
Разом 2550 58732 72285 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 7114800 7114800 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 7114800 7114800 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.00491930 0.03021870 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 0.00049190 0.03021870 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
 
 
 
 

Інші операційні доходи у 2018 році та інші доходи загальною сумою 5518 тис. грн. і 

включають в себе: 

300 тис. грн.  - дохід від операційної курсової різниці 

8 тис. грн.  - дохід від продажу валюти 

405 тис. грн.  - дохід від реалізації інших оборотних активів 

1879 тис. грн.  - дохід від операційної діяльності (% банка) 

299 тис. грн.  - дохід від надання інших послуг стороннім організаціям 

369 тис. грн.  - дохід від орендної діяльності 

155 тис. грн.  - дохід від розбирання ОЗ и МШП 

922 тис. грн.  - роялті 

1181 тис. грн.  - дохід від неопераційної курсової різниці 

Інші операційні витрати: 

- 93 тис. грн. - на проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих 

заходів (відрахування профкому)   

- 68 тис. грн. - на матеріальну допомогу,  в т.ч. пенсіонерам  

- 54 тис. грн. -  на вихідну допомогу  

- 33 тис. грн. - на матеріальну допомогу разового характеру   

- 84 тис. грн. - на представницькі витрати 

- 90 тис. грн. - членські внески 

- 163 тис. грн. - перерахунок ПДВ згідно з статтями ПКУ 

- 18 тис. грн. - на утримування жилого фонду   

- 23 тис. грн. -  на утримування гуртожитку   

- 175 тис. грн. - по орендарях (оренда, ПЕР,...)    

- 184 тис. грн. - по інформаційному забезпеченню  

- 223 тис. грн. - по оплаті вартості реактивної електроенергії   

- 1510 тис. грн. - витрати на обов'язкові податки, платежі 

- 354 тис. грн.. - коригування (зменшення) резервів 

- 83 тис. грн. - витрати на оплату за середнім заробітком мобілізованим 

- 70 тис. грн. - інші витрати операційної діяльності  

- 32 тис. грн. - витрати на дослідження і розробки 

- 53 тис. грн. - витрати при реалізації іноземної валюти 

- 318 тис. грн. - собівартість реалізованих інших оборотних активів 

- 396 тис. грн. - від операційної курсової різниці   

- 136 тис. грн. - визнані штрафи, пені, неустойки 

   

 6656 тис. грн. - сумнівні та безнадійні борги 

 

 Інші витрати 1350 тис. грн. 



- 1213 тис. грн. - від неопераційної курсової різниці 

- 137 тис. грн. - інші витрати діяльності  

 

 

 
Генеральний директор ________________ Паук Юрiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Кармазь Людмила Іллівна 
 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Акціонерне товариство «Український науково-дослідний 
проектно-конструкторський та технологічний інститут 
трансформаторобудування» 

за ЄДРПОУ 00216757 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 24909 24510 

Повернення податків і зборів 3005 39 -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 328 450 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 29974 51422 
Надходження від повернення авансів 3020 518 1109 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 1879 3411 

Надходження від операційної оренди 3040 408 405 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 922 -- 
Інші надходження 3095 3361 1495 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

3100 (2381) (6006) 

Праці 3105 (21012) (22624) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (5616) (6420) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (11408) (14182) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1424) (2478) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (2588) (4338) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (7396) (7366) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (21439) (24023) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (12) 
Інші витрачання 3190 (2864) (10701) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2382 -1166 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 -- -- 

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

3255 (--) (--) 

необоротних активів 3260 (214) (897) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -214 -897 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -- 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2596 -2063 
Залишок коштів на початок року 3405 30137 31503 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -77 697 
Залишок коштів на кінець року 3415 27464 30137 
 
Iншi надходження у 2018 роцi становили 3361 тис. грн. (розрахунки з iншими 

дебiторами та кредиторами), iншi витрачання - 2864 тис. грн. (витрати операцiйної 

дiяльностi). 

 

 

 

 
Генеральний директор ________________ Паук Юрiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Кармазь Людмила Iллiвна 
 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01 
Підприємство   Акціонерне товариство «Український науково-
дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут 
трансформаторобудування» 

за ЄДРПОУ 00216757 

 
Звіт про власний капітал 

за 2018 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 356 40649 22538 89 2939 -- -- 66571 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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

4095 356 40649 22538 89 2939 -- -- 66571 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 -- -- -- -- 35 -- -- 35 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

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

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

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

Відрахування до резервного 
капіталу 

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

Внески учасників : Внески 
до капіталу 

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

Погашення заборгованості з 
капіталу 

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

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 

4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

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

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

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

Вилучення частки в 
капіталі 

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

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- 2150 -- -2307 -- -- -157 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- 2150 -- -2272 -- -- -122 
Залишок на кінець року 4300 356 40649 24688 89 667 -- -- 66449 
 
Розмiр власного капiталу на початок звiтного перiоду складає 66571 тис. грн. 

Загальна сума зменшення власного капiталу становить 122 тис. грн. За 2018 рiк 

вiдбулися наступнi змiни: 

- збiльшення за рахунок отриманого чистого прибутку у сумi 35 тис. грн. 

- збiльшення додаткового капiталу на  2150 тис. грн. 

- iншi змiни в капiталi -2307 тис. грн. 

Розмiр власного капiталу на кiнець звiтного перiоду складає 66571 тис. грн. 

 

Генеральний директор ________________ Паук Юрiй Iванович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Кармазь Людмила Iллiвна 
 (підпис)  
 

 



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

Примiтки 

до фiнансової звiтностi АТ "ВIТ" за 2018 рiк 

1. Загальна характеристика пiдприємства. 

Основними видами продукцiї iнституту є: 

- науково-дослiднi роботи; 

- конструкторська та технологiчна документацiя; 

- iндивiдуальнi програмнi забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетiв 

програм до спецiфiчних потреб користувачiв; виконання послуг з програмування i 

супроводу, а також iнших спецiалiзованих послуг у сферi iнформатизацiї; 

- моделi, дослiднi зразки i вироби електротехнiчного призначення, у тому числi: 

силовi трансформатори i автотрансформатори маслянi, з негорючим i газовим 

заповненням, сухi, для преобразовательных пристроїв, залiзниць, спецiального 

призначення; електричнi реактори; перемикальнi пристрої для регулювання напруги 

трансформаторiв; вимiрювальнi трансформатори; випробувальнi установки; 

- спецiальне технологiчне устаткування для виробництва, а також для ремонту i 

монтажу трансформаторiв, реакторiв i апаратiв високої напруги; 

- науково-технiчнi послуги(випробування, сертифiкацiя, метрологiчна атестацiя, 

сервiсне обслуговування та iн.). 

Лабораторно-дослiдний комплекс iнституту включає: цех експериментального 

виробництва, великий високовольтний зал, стенди для електромагнiтних, теплових, 

клiматичних, механiчних i iнших видiв випробувань трансформаторiв i високовольтної 

апаратури, окремих вузлiв конструкцiй, електротехнiчних i конструкцiйних 

матерiалiв. 

В 2001 роцi iнститут отримав Мiжнародний сертифiкат на систему якостi ISO 

9001:2000. У 2006 роцi продовжений термiн його дiї до 11.11.2009 р. В 2009 роцi 

iнститут отримав сертифiкат на систему якостi вiдповiдно до вимог ISO  9001:2008. 

У 2012 роцi пiсля перевiрки  ТОВ "Бюро Верiтас Сертифiкейшн Україна"  iнститут 

отримав сертифiкат на систему якостi вiдповiдно до вимог ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO  

9001:2009. В 2015 роцi пiсля проведення ресертифiкацiйного аудиту   iнститут 

отримав сертифiкат на систему якостi вiдповiдно до вимог ISO 9001:2008 та ДСТУ ISO  

9001:2009. В 2018 роцi пiсля перевiрки  ТОВ "Бюро Верiтас Сертифiкейшн Україна" 

iнститут отримав сертифiкат на систему якостi вiдповiдно до вимог ISO 9001:2015 та 

ДСТУ ISO  9001:2015. 

У поточному роцi - злиття, приєднання, перетворення, видiлу на пiдприємствi не 

було. 

Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених 

пiдроздiлiв.  

Змiн в органiзацiйнiй структурi порiвнянно з попереднiм роком немає.  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили. 

 Валюта надання iнформацiї - гривня. Рiвень округлень при наданнi сум 

фiнансової звiтностi - тисяча гривень. 

Згiдно вимог Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" було видано наказ "Про органiзацiю 

бухгалтерського облiку та облiковi полiтикi на пiдприємствi". 

Фiнансова звiтнiсть пiдприємства подається на затвердження наглядовiй радi. 

Фiнансова звiтнiсть складена та подана згiдно облiковим полiтикам пiдприємства з 

обумовленими конкретними принципами, основами, домовленостями, правилами та 

практиками. 

Мета фiнансової звiтностi надати фiнансову iнформацiю про пiдприємство, яка є 

корисною для нинiшнiх та потенцiйних iнвесторiв, позикодавцiв та iнших кредиторiв 

у прийняттi рiшень про надання ресурсiв цьому суб'єктовi господарювання. Такi 

рiшення охоплюють придбання, продаж або утримування iнструментiв власного капiталу 

та боргових iнструментiв, а також надання або погашення позик та iнших форм 

кредитiв. Фiнансова звiтнiсть надає iнформацiю про фiнансовий стан, а саме 

iнформацiю про економiчнi ресурси та вимоги. Фiнансовi звiти мають iнформацiю про 

наслiдки операцiй та iнших подiй, що змiнюють економiчнi ресурси та вимоги. 

Фiнансова звiтнiсть складена згiдно вимог Концептуальних основ i є доречною, 

суттєвою та правдиво подає фiнансовий стан пiдприємства. Фiнансова iнформацiя є 

зiставною, її можна перевiрити, вчасною та зрозумiлою. Також фiнансова звiтнiсть 

складена на пiдставi припущення про те, що Товариство здiйснює свою дiяльнiсть 

безперервно i продовжить здiйснювати її в найближчому майбутньому. 

 

 

2. Згiдно Закону України № 3332-VI от 12.05.2011г "Про внесення змiн до Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" згiдно Статтi 

12-1 пункту 2, пiдприємство забов язано складати звiт за мiжнародними стандартами. 



При формуваннi облiкової полiтики пiдприємство керується МСБО1 "Подання фiнансової 

звiтностi" для 

визначення основи подання фiнансової звiтностi загального  призначення для 

забезпечення їхньої зiставностi з фiнансовою звiтнiстю за попереднi перiоди, а 

також для устоновлення загальнихi вимог щодо подання фiнансової звiтностi,  її 

структури та мiнiмальнi вимоги щодо її змiсту, та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни 

в облiкових оцiнках та помилки" для визначення критерiїв до обрання та змiнювання  

облiкових полiтик разом з облiковим пiдходом та розкриттям iнформацiї про змiни в 

облiкових полiтиках, змiни в облiкових оцiнках та виправлення помилок, для 

покращання доречностi та достовiрностi фiнансової звiтностi та зiставностi такої 

фiнансової звiтностi через якийсь час. 

Елементами, безпосередньо пов'язаними з оцiнкою фiнансового становища є активи, 

зобов'язання i власний капiтал. Вони визначаються наступним чином: 

- актив є ресурсом, що контролюються органiзацiєю в результатi минулих подiй, вiд 

якого очiкується надходження майбутнiх економiчних вигод; 

- зобов'язання є iснуючим обов'язком органiзацiї, який виникає в результатi 

минулих подiй, погашення яких, як очiкується, призведе до вибуття ресурсiв, що 

мiстять економiчнi вигоди. 

- власний капiтал є залишковою часткою в активах органiзацiї пiсля вирахування 

всiх її зобов'язань. 

Оцiнка елементiв фiнансової звiтностi 

Оцiнка - це процес визначення грошових сум, на суму яких повиннi бути визнанi та 

вiдображенi в бухгалтерському балансi i звiтi про прибутки та збитки елементи 

фiнансової звiтностi. Цей процес передбачає вибiр певної бази оцiнки. 

Пiдприємство вiдображає активи за iсторичною вартiстю. Активи вiдображаються в 

сумi сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або за справедливою вартiстю на 

момент придбання винагороди, переданої за їх придбання. Зобов'язання 

вiдображаються у сумi надходжень, отриманих в обмiн на зобов'язання або, за деяких 

обставин (наприклад, податок на прибуток) у сумi грошових коштiв або їх 

еквiвалентiв, якi, як очiкується, буде сплачено для погашення зобов'язання при 

звичайному ходi дiяльностi. 

 

2.1. Нематерiальнi активи 

 

За звiтний перiод було придбання нематерiальних активiв не вiдбувалося. 

За закiнченням сроку використання було списано дозвiл на використання номерного 

ресурсу вартiстю 17 тис.грн. 

  

Вартiсть нематерiальних активив складає 

Нематерiальнi активи: на 01.01.18 на 31.12.18 

залишкова вартiсть 1733 1310 

первiстна вартiсть 4154 4154 

накопичена амортизацiя ( 2421 ) ( 2844 ) 

 

Нематерiальнi активи на товариствi станом на 31.12.2018 року складають: 

-  за первiсною вартiстю - 4154 тис.грн., 

-  накопичена амортизацiя - 2844 тис.грн., 

-  залишкова вартiсть - 1310 тис.грн. 

 

Строки нарахування амортизацiї нематерiальних активiв: 

Групи Строк дiї права користування 

група 1 - права користування природними ресурсами (право користування надрами, 

iншими ресурсами природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про 

природне середовище) Вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

група 2 - права користування майном (право користування земельною дiлянкою, крiм 

права постiйного користування земельною дiлянкою вiдповiдно до закону, право 

користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо) Вiдповiдно до 

правовстановлюючого документа 

група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для 

товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на 

придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

група 4 - права на об'єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi 

моделi, промисловi зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографiї) 

iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в тому числi ноу-хау, захист вiд 

недобросовiсної конкуренцiї тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються 

роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 рокiв 

група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, 

музичнi твори, комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, 

компiляцiї даних (баз даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) 

органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, витрати на придбання яких визнаються роялтi

 Вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки 



група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання 

економiчних та iнших привiлеїв тощо) Вiдповiдно до правовстановлюючого 

документа 

 

Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування 

нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання 

визначається платником податку самостiйно, але не може становити менше двох та 

бiльше 10 рокiв. 

 

             Нарахування амортизацiї по нематерiальним активам здiйснюється за 

прямолiнiйним методом (рiвномiрне списання протягом всього строку корисної 

експлуатацiї), що передбачено облiковою полiтикою товариства. За 2018 рiк 

нарахована амортизацiя в сумi - 423 тис. грн. Нематерiальнi активи, залишкова 

вартiсть яких нульова, облiковуються на суму 1698 тис. грн., дооцiнку за звiтний 

перiод не проводили.  

 

Склад та вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених на кiнець звiтного перiоду: 

 

- права на комерцiйнi позначення - 238 тис.грн. 

- права на об єкти промислової власностi - 63 тис.грн. 

- авторське право та сумiжнi з ним права - 2280 тис.грн 

- iншi нематерiальнi активи - 1573 тис.грн. 

 

Змiни у складi та вартостi нематерiальних активiв вiдображаються на кiнець 

звiтного перiоду з урахуванням вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи".  

 

 

2.2. Капiтальнi iнвестицiї. 

 

У звiтному перiодi було iнвестовано у придбання та модернiзацiю матерiальних 

активiв - 684 тис.грн., з них на придбання нових - 35 тис.грн. Також були 

завершенi роботи по модернiзацiї деяких видiв виробничого обладнання, з подальшим 

введенням його в експлуатацiю на суму 649 тис.грн. 

 

Таким чином вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй складає: 

                                                                                                    

на 01.01.18             на 31.12.18 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 655 346 

 

Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не введенi в експлуатацiю станом на 

31.12.2018 року складають 346 тис.грн. 

 

 

2.3.Основнi засоби 

 

Для ведення облiку за Мiжнародними стандартами було визначено: 

- порядок облiку основних засобiв з тим, щоб користувачi фiнансової звiтностi 

могли отримувати iнформацiю про iнвестицiї пiдприємства в основнi засоби та про 

змiни у складi таких iнвестицiй,  

- основнi аспекти облiку основних засобiв, тобто визнання їх активами, визначення 

їх балансової вартостi, а також вiдповiдних амортизацiйних вiдрахувань i збиткiв 

вiд знецiнення, що пiдлягають визнанню. 

Введено в дiю основних засобiв i iнших необоротних активiв на суму 684 тис.грн, у 

тому числi машин i устаткування - 142 тис.грн., витрати на реконструкцiю будiвель, 

споруд i передавальних пристроїв склали - 542 тис.грн.  

Витрати на модернiзацiю устаткування - 649 тис.грн. 

 

У 2018 роцi було лiквiдовано основних засобiв на суму 1 тис. грн. з нульовою  

залишковою вартiстю. 

 

Таким чином вартiсть основних засобiв складає: 

Основнi засоби: на 01.01.18 на 31.12.187 

залишкова вартiсть 33548 31535 

первiстна вартiсть 97016 97700 

накопичена амортизацiя ( 63468 ) ( 66165 ) 

 

 

Склад та вартiсть основних засобiв. 

 

АТ "ВIТ" на 31 грудня 2018року мало власнi основнi засоби первiсною вартiстю 97700 

тыс.грн., знос 63468 тис.грн., залишковою вартiстю 31535 тис.грн., в тому числi:  



 

- будинки та споруди (рахунок облiку 103), первiсна вартiсть - 76075 тис.грн, знос 

- 47734 тис.грн, залишкова вартiсть- 28341 тис.грн;  

- машини та обладнання (рахунок облiку 104), первiсна вартiсть - 20407 тис.грн, 

знос - 17402 тис.грн, залишкова вартсiсть - 3005 тис.грн;  

- транспортнi засоби (рахунок облiку 105), первiсна вартiсть - 855 тис.грн, знос - 

775 тис.грн, залишкова вартiсть - 80 тис.грн;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (рахунок облiку 106), первiсна вартiсть - 255 

тис.грн, знос - 175 тис.грн, залишкова вартiсть - 80 тис.грн;  

- iншi основнi фонди (рахунок облiку 109), первiсна вартiсть - 108 тис.грн, знос - 

79 тис.грн, залишкова вартiсть - 29 тис.грн;  

Придбанi в 2018 роцi основнi засоби на кiнець звiтного перiоду зараховуються на 

баланс за первiсною вартiстю згiдно МСБО 16 "Основнi засоби".  

По основним засобам застосовується метод нарахування амортизацiї - прямолiнiйний, 

що передбачено облiковою полiтикою товариства. За 2018 рiк нарахована амортизацiя 

на суму 2695 тис.грн.  

Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв 

група 1 - земельнi дiлянки - 

група 2 - капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом

 15 

група 3 - будiвлi 20 

споруди 15 

передавальнi пристрої 10 

група 4 - машини та обладнання 5 

З них:  

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення 

iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з 

ними комп'ютернi програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються 

роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi 

системи, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного 

живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому 

числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 2500 гривень 2 

група 5 - транспортнi засоби 5 

група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 

група 7 - тварини 6 

група 8 - багаторiчнi насадження 10 

група 9 - iншi основнi засоби 12 

група 10 - бiблiотечнi фонди, збереження Нацiонального архiвного фонду України

 - 

група 11 - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 

група 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди 5 

група 13 - природнi ресурси - 

група 14 - iнвентарна тара 6 

група 15 - предмети прокату 5 

група 16 - довгостроковi бiологiчнi активи 7 

Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом з визначенням 

строку використання об` єктiв, а також їх лiквiдацiйну вартiсть у кожному окремому 

випадку приказом по пiдприємству. 

 

Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв у зв`язку iз проведенням 

капiтального ремонту (реконструкцiї, модернiзацiї) за 2018 рiк склало 399 тис. 

грн. 

Для оцiнки наявних необоротних активiв була проведена iнвентаризацiя основних 

засобiв, незавершеного будiвництва, нематерiальних активiв. 

Додатково, згiдно з параграфом 79 б) МСБО 16 повiдомляємо - балансова вартiсть 

повнiстю амортизованих об'єктiв основних засобiв, що використовуються складає 

10474 тис. грн. Таке використання обумовлено облiковими полiтиками пiдприємства, 

не заперечується МСБО, тому дооцiнка не проводилася. 

Змiни у складi та вартостi необоротних активiв вiдображаються з урахуванням вимог 

МСБО 16 "Основнi засоби".  

 

 

 

2.4. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

                                                                                                     

на 01.01.18         на 31.12.18 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 

 

Станом на 31.12.2018 року на товариствi вiдсутнi довгостроковi фiнансовi 

iнвестицiї, та довгостроковi бiологiчнi активи. 

 



 

2.5. Виробничi запаси 

 

Бухгалтерський облiк запасiв акцiонерного товариства здiйснюється у вiдповiдностi 

до вимог МСБО 2 "Запаси". Згiдно наказу про облiкову полiтику придбанi запаси 

зараховуються на баланс товариства за первiсною оцiнкою та передаються у 

господарську дiяльнiсть та продаж по методу собiвартостi.  

Вартiсть запасiв станом на 31 грудня 2018 року складає - 4045 тис. грн., в тому 

числi: 

 

- сировина та матерiали 1915 тис.грн.; 

- паливо 38 тис.грн.; 

- тара i тарнi матерiали 4 тис. грн.; 

- запаснi частини 24 тис.грн.; 

- iншi матерiали 70 тис. грн.; 

- покупнi полуфабрикати 438 тис. грн.; 

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1556 тис.грн.; 

 

Переоцiнка виробничих запасiв у звiтному перiодi не проводилась.  

По рахунку 20 облiковуются матерiали загальною вартiстю 683 тис.грн. та по рахунку 

22 загальною вартiстю 200 тис.грн. по яким на протязi трьох рокiв не вiдбувалося 

жодних дiй. Такi залишки пояснюються специфiкою виробництва, коли у кожному 

окремому випадку для нового виду робiт або виробництва не завжди можно 

використовувати ранiше придбанi матерiали. Матерiали та МШП на центральному 

складi, наявнiсть пiдтверджена iнвентаризацiєю, уцiнка, згiдно з наказом про 

облiкову полiтику пiдприємства, не проводиться.  

 

 

2.6. Незавершене виробництво. 

 

   Вартiсть незавершеного виробництва станом на 31.12.2018 становила - 

6249тис.грн. 

Склад незавершеного виробництва: 

- витрати на оплату працi 2391 тис.грн. 

- нарахований єдиний соцiальний внесок 466 тис.грн. 

- витрати на вiдрядження 124 тис.грн. 

- амортизацiйнi витрати 356 тис.грн. 

- матерiальнi витрати 474 тис.грн. 

- iншi загальновиробничi витрати 2438 тис.грн. 

 

 

2.7. Дебiторська заборгованiсть. 

 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року становить по чистiй 

реалiзацiйнiй вартостi 2401 тис.грн., в тому числi: 

- 1507 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги); 

-  498 тис. грн. дебiторська заборгованiсть за виданими авансами постачальникам; 

-  208 тис. грн. дебiторська заборгованiсть з податку на прибуток; 

- 188 тис. грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть (в тому числi 

заборгованiсть за розрахунками за лiкарняними листами - 48 тис. грн., 

заборгованiсть за робiтниками - 83 тис. грн., заборгованiсть за iншими фiзичними 

особами - 53 тис. грн  ПАТ "Платинум Банк" - 6656 тис.грн., резерв сумнiвних 

боргiв - (6656) тис.грн.). 

         Станом на 31.12.2018 року на товариствi врахованi iншi оборотнi активи в 

сумi 284 тис. грн., якi включають заборгованiсть за розрахунками по ще не 

виконаним роботам з ПДВ в сумi 191 тис. грн., та неотриманi податковi накладнi - 

93 тис.грн. 

           Ведення операцiй на поточних рахунках протягом 2018 року проводилось з 

урахуванням вимог Iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй 

валютi", затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004р. № 22. Залишок 

грошових коштiв товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2018 року 

становив 27464 тис. грн. 

 

Таким чином вартiсть активiв товариства, що вiдображена у звiтi станом на 

31.12.2018 року складає -  72257 тис. грн. 

 

 

2.8. Власний капiтал 

 

Ця стаття фiнансової звiтностi змiнена за рахунок: 



- розрахунку нового показника витрат по податку на прибуток i нарахування 

вiдстрочених податкових активiв  та зобов'язань. 

 

           Вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з 

МСФО №1 "Подання фiнансової звiтностi".  

Власний капiтал АТ "ВIТ" станом на 31.12.2018 року 66449 тис.грн та складається з: 

статутного капiталу 356 тис. грн. 

iншого додаткового капiталу та капiталу дооцiнки - 65337 тис.грн. 

резервного капiталу - 89 тис. грн. 

нерозподiленого прибутку - 667 тис. грн. 

         Статутний капiтал Товариства сформований згiдно Закону України "Про 

господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 

355740 грн. грн. та вiдповiдає установчим документам. 

  

Розмiр Cтатутного капiталу станом на 31.12.2018 р. 

заявлений - 355 740 грн.; 

сплачений - 355 740 грн.; 

 

Склад та структура Статутного капiталу: 

 

кiлькiсть акцiй - 7 114 800 шт.; види акцiй - простi iменнi, номiнальна вартiсть - 

0,05 грн.; 

форма випуску - бездокументарна; АТ "ВIТ" видано Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондовому ринку свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (Реєстрацiйний № 

17/08/1/09 вiд 23.12.2009 р.). 

 

           Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за 2018 рiк не 

вiдбувалось. 

Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2018 року складає 65337 тис. грн. та 

облiковується на рахунку 423 "Дооцiнка активiв" - 40649 тис.грн. та рахунку 425 

Iнший додатковий капiтiл - 24688 тис.грн.  

                                                                                                    

на 01.01.18         на 31.12.18 

Додатковий капiтал та капiтал дооцiнки 63187 65337 

 

 

Резервний капiтал станом на 31.12.2018 року складає 89 тис. грн. та утворений за 

рахунок прибутку минулих перiодiв i складає 25 вiдсоткiв статутного капiталу 

вiдповiдно Статуту. 

        За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариство станом на 

31.12.2018 року має нерозподiлений прибуток у сумi 2939 тис. грн., вiдображення 

якого в облiку товариства здiйснено згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку 

активiв, капiталу, зобов`язань i господарських операцiй пiдприємств та 

органiзацiй". затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 

30.11.99 р.  

 

 

                                                                                                    

на 01.01.18             на 31.12.18 

Нерозподiлений прибуток 2939 667 

 

            У порiвняннi з залишком на початок року сума нерозподiленого прибутку 

зменьшилась на 2272 тис. грн. 

Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2018 року складає 66449 

тис. грн. та зменшився у порiвняннi з показником на 01.01.18р. на 122 тис.грн.  

 

 

2.9. Довгостроковi зобов`язання 

  

  Вiдсроченi податковi зобов`язання на кiнець 2018 року пiдприємство не має. 

Вiдповiдно до МСБО (IAS) 12 "Податок на прибуток" визначаються зобов'язання по 

вiдкладеному податку, як суму податку на прибуток, який буде сплачений в подальших 

перiодах. Згiдно МСБО вiдкладенi податки виникають з оподатковуваних тимчасових 

рiзниць, якi є рiзницею мiж балансовою вартiстю активу (чи зобов'язання) в звiтi 

про фiнансове положення i його податковою базою, тоб то величиною, по якiй актив 

(чи зобов'язання) оцiнюється для цiлей розрахунку податку на прибуток 

компетентними податковими органами. За допомогою вiдкладених податкiв у фiнансовiй 

звiтностi враховується зобов'язання по податку на прибуток, який буде сплачений в 

майбутньому. 

 

 



 

2.10 Поточнi зобов`язання 

 

  Поточнi зобов`язання, якi виникли внаслiдок здiйснення товариством 

фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2018 року складають 8808 тис. 

грн., в тому числi: 

- заборгованiсть за операцiями з придбання товарiв, робiт (послуг) 808 грн.; 

- заборгованiсть з одержаних авансiв 4659 тис. грн.; 

- заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 509 тис. грн.; 

- заборгованiсть за розрахунками зi страхування 204 тис. грн.; 

- заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 882 тис. грн.; 

- заборгованiсть по розрахункам з участниками 38 тис.грн.; 

- поточнi забеспечення 1607; 

- iншi поточнi зобов`язання 101 тис. грн. (в тому числi iншi зобов`язання 101 тис. 

грн.). 

 

                                                                                                         

на 01.01.18         на 31.12.18 

Поточнi зобов`язання 33524 8808 

 

           Станом на 31.12.2018 р. вiдбулося зменьшення залишку поточної 

кредиторської заборгованостi товариства на загальну суму 24716 тис. грн., в тому 

числi за рахунок зменьшення залишку заборгованостi за отриманими авансами на суму 

23732 тис.грн., зменьшення залишку заборгованостi за розрахунками з бюджетом на 

суму 718 тис.грн., зменьшення залишку заборгованостi за розрахунками зi 

страхування на суму 15 тис.грн., зменьшення залишку заборгованостi по поточним 

виплатам оплати працi працiвникам на суму 113 тис. грн., 

зменьшення залишку суми поточних забезпечень пiдприємства на суму 355 тис. грн., 

збiльшення суми iнших поточних зобов`язань на 26 тис.грн.,  

збiльшення залишку заборгованостi за операцiями з придбання товарiв (робiт, 

послуг) на суму 191 тис. грн.  

  Кредиторської заборгованостi з простроченим строком позивної давностi станом 

на 31.12.2018р. товариство не має, облiк зобов язань проводився згiдно з вимогами 

МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов`язання та умовнi активи". 

 

 

3. Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з 

використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно 

оцiненi, згiдно з вимогами МСБО 18 "Дохiд".  

 

Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го классу, згiдно з дiючими вимогами 

Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 

капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", 

затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291. 

 

Протягом 2018 року товариством був отриманий дохiд у сумi - 71439 тис. грн., у 

тому числi: 

 

- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 65921 

тис.грн. (без урахування ПДВ); 

Iншi операцiйнi доходи у 2018 роцi та iншi доходи загальною сумою 5518 тис. грн. i 

включають в себе: 

 

дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 300 

дохiд вiд продажу валюти 8 

дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 405 

дохiд вiд операцiйної дiяльностi (% банка) 1879 

дохiд вiд надання iнших послуг стороннiм органiзацiям 299 

дохiд вiд орендної дiяльностi 369 

дохiд вiд розбирання ОЗ и МШП 155 

роялтi 922 

дохiд вiд неоперацiйної курсової рiзницi 1181 

 

Розподiл отриманого доходу мiж основними замовниками у 2018 роцi становить: 

- на територiї України - 30% вiд загального об`єму; 

- за межами України - 70% вiд загального об`єму. 

 

      Стосовно витрат, окремого стандарту в МСБО не передбачено. Таким чином, при 

облiку витрат пiдприємство орiєнтувалося на Концептуальну основу складання 

фiнансової звiтностi та тi МСБО, якi регламентують окремi аспекти облiку витрат - 

МСБО (IAS) 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", МСБО (IAS) 38 



"Нематерiальнi активи", МСБО (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО (IAS) 12 

"Податок на прибуток", МСБО (IAS) 17 "Оренда", МСБО (IAS) 19 "Виплати 

працiвникам", МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовнi зобов`язання та умовнi активи".  

   Пiдприємство при складаннi звiтностi дотримувалося " 19 МСБУ 18 щодо  

застосування принципу вiдповiдностi доходiв i витрат, тобто доходи i витрати, 

пов'язанi з однiєю i тiєю ж операцiєю або iншою подiєю, признаються одночасно. 

Для облiку витрат використовуються рахунки витрат 9го класу. Пiдприємство у 

звiтному роцi розподiляло за елементами та ознаками витрати на рахунках 

бухгалтерського облiку 9-го класу згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про 

застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань 

та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженим Наказом МФУ вiд 

30.11.1999р. №291.  

Загальна сума витрат за 2018 рiк склала 71396 тис. грн., у тому числi: 

- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 61886 тис.грн.; 

- адмiнiстративнi витрати 3977 тис. грн.; 

- витрати на збут 731 тис. грн. 

Iншi операцiйнi витрати: 

- 93 тис. грн. - на проведення культурно-масових, фiзкультурних i оздоровчих 

заходiв (вiдрахування профкому)   

- 68 тис. грн. - на матерiальну допомогу,  в т.ч. пенсiонерам  

- 54 тис. грн. -  на вихiдну допомогу  

- 33 тис. грн. - на матерiальну допомогу разового характеру   

- 84 тис. грн. - на представницькi витрати 

- 90 тис. грн. - членськi внески 

- 163 тис. грн. - перерахунок ПДВ згiдно з статтями ПКУ 

- 18 тис. грн. - на утримування жилого фонду   

- 23 тис. грн. -  на утримування гуртожитку   

- 175 тис. грн. - по орендарях (оренда, ПЕР,...)    

- 184 тис. грн. - по iнформацiйному забезпеченню  

- 223 тис. грн. - по оплатi вартостi реактивної електроенергiї   

- 1510 тис. грн. - витрати на обов'язковi податки, платежi 

- 354 тис. грн.. - коригування (зменшення) резервiв 

- 83 тис. грн. - витрати на оплату за середнiм заробiтком мобiлiзованим 

- 70 тис. грн. - iншi витрати операцiйної дiяльностi  

- 32 тис. грн. - витрати на дослiдження i розробки 

- 53 тис. грн. - витрати при реалiзацiї iноземної валюти 

- 318 тис. грн. - собiвартiсть реалiзованих iнших оборотних активiв 

- 396 тис. грн. - вiд операцiйної курсової рiзницi   

- 136 тис. грн. - визнанi штрафи, пенi, неустойки 

   

 6656 тис. грн. - сумнiвнi та безнадiйнi борги 

 

 Iншi витрати 1350 тис. грн. 

- 1213 тис. грн. - вiд неоперацiйної курсової рiзницi 

- 137 тис. грн. - iншi витрати дiяльностi  

 

Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк з 

урахуванням змiни вiдстрочених податкових активiв та забов'язань, пiдприємство 

отримало прибуток у сумi 35 тис. грн.  

 

 

 

4. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента 

 

Протягом 2010р. придбано активiв (з урахуванням проведених модернiзацiй та 

реконструкцiй) на суму 1886 тис.грн, вiдчужено на суму 560 тис.грн. (лiквiдацiя у 

зв`язку з фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї).  

Протягом 2011 р. придбано (з урахуванням проведених модернiзацiй та реконструкцiй) 

на суму 2184 тис.грн, вiдчужено на суму 894 тис.грн. (лiквiдацiя у зв`язку з 

фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї).  

Протягом 2012р. придбано (з урахуванням проведених модернiзацiй та реконструкцiй) 

на суму 1521 тис.грн, вiдчужено на суму 5184 тис.грн.(лiквiдацiя у зв`язку з 

фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї 131 

тис.грн., рекласифiковано активiв на суму 5053 тис. грн). 

У 2012 роцi товариство придбало машин та обладнання виробничого призначення на 

суму 995 тис. грн., iнструментiв i приладiв - на 41 тис.грн.  

Протягом 2012 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на 

загальну суму 1521 тис. грн., в тому числi: машини та обладнання на суму 995 тис. 

грн., iнструментiв i приладiв - на 41 тис.грн., будинкiв та споруд - 449 тис. 

грн., малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 36 тис. грн.  



 Протягом 2013 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на 

загальну суму 1483 тис. грн., в тому числi: обчислювальної техники та ПЗ на суму 

68 тис.грн.,машини та обладнання на суму 117 тис. грн., iнструментiв i приладiв - 

на 78 тис.грн., витрати на реконструкцiю будiвль та споруд - 38 тис. грн., 

модернiзацiя основних засобiв склала 1182 тис.грн.   

На протязi 2013 року з дозволу наглядової ради, отриманого ранiше, списано 

основних фондiв з первiсною вартiстю 146 тис.грн, залишковою вартiстю - 15 

тис.грн. 

Протягом 2014 року товариством було введено в дiю основних засобiв i iнших 

необоротних активiв на суму 378 тис.грн, у тому числi обчислювальної технiки i ПЗ 

на - 116 тис.грн., машин i устаткування - 34 тис.грн., приладiв i лабораторного 

устаткування - 7 тис.грн., витрати на реконструкцiю будiвель, споруд i 

передавальних пристроїв склали - 7 тис.грн., витрати на модернiзацiю устаткування 

- 247 тис.грн. 

У 2014 роцi лiквiдацiї, списання основних засобiв не проводилось. 

Протягом 2015 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв та 

нематерiальних активiв на загальну суму 1861 тис. грн., в тому числi: 

обчислювальної техники та ПЗ на суму 1269 тис.грн.,машини та обладнання на суму 

441 тис. грн., витрати на реконструкцiю будiвль та споруд - 135 тис. грн., 

модернiзацiя основних засобiв склала 599 тис.грн.   

На протязi 2015 року з дозволу наглядової ради, списано основних фондiв з 

первiсною вартiстю 76 тис.грн, залишковою вартiстю - 75 тис.грн., якi у подальшому 

було реалiзовано. Дохiд вiд реалiзацiї склав 138 тис.грн. 

Протягом 2016 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв та 

нематерiальних активiв на загальну суму 772 тис. грн., в тому числi: машини та 

обладнання на суму 559 тис. грн., витрати на реконструкцiю будiвль та споруд - 51 

тис. грн., транспортних засобiв - 145 тис. грн., модернiзацiя основних засобiв 

склала 599 тис.грн.   

На протязi 2016 року з дозволу наглядової ради, списано основних фондiв з 

первiсною вартiстю 28 тис.грн, залишковою вартiстю - 28 тис.грн. Дохiд вiд 

реалiзацiї склав 13 тис.грн. 

Протягом 2017 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв та 

нематерiальних активiв на загальну суму 778 тис. грн., в тому числi: машини та 

обладнання на суму 415 тис. грн., витрати на реконструкцiю будiвль та споруд - 240 

тис. грн., транспортних засобiв - 18 тис. грн., модернiзацiя основних засобiв 

склала 399 тис.грн.   

На протязi 2017 року з дозволу наглядової ради, списано основних фондiв з 

первiсною вартiстю 83 тис.грн, залишковою вартiстю - 17 тис.грн.  

Протягом 2018 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв та 

нематерiальних активiв на загальну суму 684 тис. грн., в тому числi: машини та 

обладнання на суму 142 тис. грн., витрати на реконструкцiю будiвль та споруд - 542 

тис. грн., модернiзацiя основних засобiв склала 649 тис.грн.   

На протязi 2018 року з дозволу наглядової ради, списано основних фондiв з 

первiсною вартiстю 1 тис.грн, залишковою вартiстю - 0 тис.грн.  

 

5. Оренда. 

 

Товариство має орендованi основнi засоби - загальною вартiстю 4274 тис.грн. та 

площею 15020,4 метри квадратних, а саме: 

вартiсть, тис.грн.   площа, кв.м 

Будiвля подстанцiї 118 221,9 

Частина лабораторно-дослiдного корпусу 880       3565,0 

Частина лабораторно-дослiдного корпусу 26 104,8 

Iнженерний корпус         3250      11128,7 

Загалом     4274         15020,4 

  

Орендованi основнi засоби є власнiстю ВАТ "Електрозавод", про що укладено 

вiдповiднi договори оренди. 

 

  Пiдприємство здає в оренду власнi основнi засоби загальною площею 716,2 

кв.м., про що укладено договори оренди. 

 

  Склад основних засобiв емiтента наступний: будiвлi та споруди; машини та 

обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi основнi 

засоби та необоротнi матерiальнi активи.  

Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються на 100%, за призначенням. 

Вони знаходяться за мiсцем розташування Товариства - м. Запорiжжя; вул. 

Днiпровське шосе, 11. Дiяльнiсть Товариства не є шкiдливою до навколишнього 

середовища.  

Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв 

здiйснюється за власнi кошти.. Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не 



введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2018 року складають 346 тис. грн. Планiв 

щодокапiтального будiвництва товариство не має. 

Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi. 

На 31.12.2018 року основних засобiв у заставi на пiдприємствi немає. 

 

 

 

6. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

 

Для цiлей фiнансової звiтностi пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має 

можливiсть робити iстотний вплив на операцiйнi i фiнансовi рiшення iншої сторони. 

При вирiшеннi питання про те, чи є сторони пов'язаними, береться до уваги змiст 

взаємовiдносин сторiн, а не тiльки їх юридична форма.  

 

Операцiї з пов'язаними сторонами 

 Продаж пов`язаним сторонам Закупiвлi у  пов`язаних сторiн 

                                                       2018 2017 2018 2017 

 тис.грн.  тис.грн. 

ВАТ "Електрозавод"  559 0  3506 2630 

ПрАТ "ЗТР"  59 768  0 0 

всього  618 768  3506 2630 

 

  У 2018 роцi компенсацiї провiдному управлiнському персоналу ВАТ 

"Електрозавод" та ПрАТ "ЗТР" Товариство не проводило. Платежiв на основi акцiй на 

користь пов язаної сторони не було. 

 

Суми залишкiв заборгованостi по взаємовiдносинам: 

поточна заборгованнiсть АТ "ВIТ" перед ВАТ "Електрозавод"  

- оренда будiвель та споруд - 343 тис.грн. 

поточна заборгованнiсть ВАТ "Електрозавод" перед АТ "ВIТ" - немає. 

поточна заборгованнiсть АТ "ВIТ" перед ПрАТ "ЗТР" - немає. 

поточна заборгованнiсть ПрАТ "ЗТР" перед АТ "ВIТ" - 26 тис.грн. 

 

У звiтному роцi були проведенi операцiї, що здiйснюються зi зв'язаною стороною ВАТ 

"Електрозавод": 

- оренда - 3506 тис.грн. 

- передача дослiджень та розробок - 559 тис.грн. 

- придбання або продаж нерухомостi та iнших активiв - не вiдбувалося; 

- передача за лiцензiйними угодами- не вiдбувалося;  

- передача за фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного  

капiталу в грошовiй або в натуральнiй формi) - не вiдбувалося; 

- надання гарантiй або застави - не вiдбувалося. 

 

У звiтному роцi були проведенi операцiй, що здiйснюються зi зв'язаною стороною 

ПрАТ "ЗТР": 

- оренда - не вiдбувалося 

- проведення дослiджень та розробок - не вiдбувалося; 

- придбання або продаж нерухомостi та iнших активiв - не вiдбувалося; 

- передача за лiцензiйними угодами- не вiдбувалося;  

- передача за фiнансовими угодами (зокрема, позики та внески власного  

капiталу в грошовiй або в натуральнiй формi) - не вiдбувалося; 

- надання гарантiй або застави - не вiдбувалося. 

 

Операцiї зi зв'язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, 

що домiнують в операцiях мiж незалежними сторонами i  вiдповiдають вимогам МСФО 

№24. 

 

   Аванси по укладеним, але не виконаним договорам (що переходять на iнший 

перiод) на кiнець 2018 року Товариство має на загальну суму 4659 тис.грн. 

 

Товариство, для розширення ринку збуту своєї продукцiї, приймає активну участь у 

тендерах. Конкуренцiя в галузi велика, але пiдприємство в процесi своєї дiяльностi 

постiйно пiдвищує свою конкурентоспроможнiсть. Перспективним планом розвитку 

Товариства є розширення ринкiв збуту. Заходами розширення обсягiв виробництва, 

надання послуг та ринкiв збуту є оновлення основних засобiв, переговори iз 

замовниками, експорт.  

 

Факторами ризику господарської дiяльностi емiтента є ризики, пов`язанi з 

можливiстю значної системної кризи української економiки або суттєвих змiн 

законодавчої бази, що регулює дiяльнiсть емiтента. 

 



 

 

 

7. Iншi факти дiяльностi Товариства. 

 

Сезонна дiяльнiсть. 

Дiлова активнiсть Товариства не схильна до впливу сезонного чинника. 

 

8. Звiтнiсть про сегменти. 

 

МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти" та МСФЗ 14 "Сегментна звiтнiсть" повиннi 

застосовуватися до окремої або iндивiдуальної фiнансової звiтностi органiзацiї: 

- борговi або пайовi iнструменти якої знаходяться у вiльному обiгу на вiдкритому 

ринку (внутрiшнiй або на iноземнiй фондовiй бiржi або позабiржовому ринку, 

включаючи мiсцевi та регiональнi ринки), або 

- яка подала або знаходиться в процесi подачi своєї фiнансової звiтностi в комiсiю 

з цiнних паперiв або iншiй регулюючий орган з метою випуску iнструментiв будь-

якого класу на вiдкритому ринку, або 

- при складаннi консолiдованої звiтностi. 

МСФЗ 8 та 14 Товариство не застосовує в зв'язку з вiдсутнiстю вищенаведенних 

факторiв. 

 

Стратегiя подальшого розвитку. 

Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства на 2018 рiк є закрiплення положення на 

ринку за допомогою гнучкої цiнової полiтики та оперативного реагування на бiзнес-

процеси. У наступному 2018 роцi Товариство планує зберегти рiвень дохiдностi 

дiяльностi пiдприємства.  

 

Штрафнi санкцiї. 

Сплаченi штрафнi у 2018 роцi становлять 136 тис. грн.  

72 тис.грн -  штраф з податку на прибуток приватних пiдпиємств 

5 тис.грн -  штраф з податку на прибуток iноземних юридичних осiб, що не мають 

представництв 

49 тис.грн -  штраф з податку на додану вартiсть 

10 тис.грн -  штраф з податку на доходи фiзичних осiб 

 

9. Подiї, що вiдбувалися пiсля звiтного перїоду. 

 

Подiї пiсля завершення звiтного перiоду - це операцiї, як благополучнi, так i 

неблагополучнi, якi вiдбуваються в термiн мiж останнiм днем звiтного перiоду i 

моментом офiцiйного затвердження фiнансової звiтностi. До таких подiй належать 

будь-якi фiнансовi операцiї компанiї, здiйсненi до дати прийняття звiту до 

випуску, навiть в разi, якщо вони вiдбулися вже пiсля публiкацiї даних про 

прибуток, збитки та iнших показникiв фiнансової дiяльностi. 

 

Стандарт МСФЗ (IAS) 10 "Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду" встановлює: 

 

    коли органiзацiям необхiдно коригувати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 

подiями по завершенню звiтного перiоду; 

    iнформацiю про дату прийняття фiнансової звiтностi до випуску i про подiї по 

завершенню звiтного перiоду, яку компанiї повиннi надавати в обов'язковому 

порядку. 

 

Розглянутий стандарт також встановлює, що органiзацiя не повинна готувати свою 

фiнансову звiтнiсть, 'рунтуючись на припущеннях про безперервностi господарської 

дiяльностi, якщо подiї пiсля завершення звiтного перiоду свiдчать про недоречнiсть 

подiбних припущень. 

 

Товариство у звiтному перiодi не мало подiй для вiдображення згiдно МСФЗ 10. 

 

Довiдка про фiнансовий стан АТ "Український науково-дослiдний проектно-

конструкторський та технологiчний iнститут трансформаторобудування" на 

31.12.2018р.  

 

Показники лiквiдностi 

Показники  На 

початок року На 

кiнець року Норматив Змiни за рiк  

А 1 2 3 4=2-1 

1. Загальний (коефiцiєнт покриття) 1,88 4,59 >1 2,71 



Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство має залежнiсть вiд 

позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. 

2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi 1,88 4,59 1-2 2,71 

Коефiцiєнт поточної лiквiдностi показує, чи досить в пiдприємства засобiв, якi 

можуть бути використанi ним для погашення своїх короткострокових зобов'язань 

протягом року. Це основний показник платоспроможностi пiдприємства 

3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,90 3,12 >0,2 2,22 

Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої 

сплати поточних боргiв на кiнець звiтного перiоду. 

4. Чистий оборотний капiтал 29456 31636 >0 2180 

 

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi пiдприємства 

Показники На 

початок року На 

кiнець року Норматив Змiни за рiк 

A 1 2 3 4 

1. Коефiцiєнт спiввiдношення залучених та власних засобiв 1,53 0,16 <1 -0,37 

Коефiцiєнт характеризує структуру фiнансових ресурсiв пiдприємства. Є достатнiм на 

пiдприємствi. 

2. Коефiцiєнт автономiї 0,67 0,88 >0,5 0,21 

Коефiцiєнт характеризує долю засобiв, вкладених власниками пiдприємства в загальну 

вартiсть майна, припускає забезпеченiсть позикових коштiв власними, тобто, 

реалiзувавши майно, сформоване з власних джерел, пiдприємство зможе погасити 

зобов'язання. Вираховується як вiдношення - власний капiтал / валюта балансу. Є 

достатнiм на пiдприємствi. 

3. Коефiцiєнт маневреностi власних засобiв 0,44 0,48 >0,2 0.04 

Коефiцiєнт характеризує мiру мобiльностi використання власного капiталу, показує 

долю власних засобiв, вкладених в оборотнi активи. Вираховується як вiдношення 

власнi обiговi кошти / власний капiтал. Є достатнiм на пiдприємствi. 

Показники дiловї активностi пiдприємства 

Показники  На 

початок року На 

кiнець року Норматив Змiни за рiк 

А 1 2 3 4=2-1 

1. Коефiцiєнт обертаємостi активiв 0,82 0,75 зменшення 0,07 

Коефiцiєнт вказує швидкiсть обiгу сукупного капiталу пiдприємства, тобто показує, 

скiльки разiв за даний перiод вiдбувається повний цикл виробництва i обороту, що 

приносить вiдповiдний ефект у виглядi прибутку, або скiльки грошових одиниць 

реалiзованої продукцiї принесла кожна одиниця активiв i вираховується як 

вiдношення - Чистий виторг вiд реалiзацiї продукцiї / Середньорiчна вартiсть 

активiв 

2. Коефiцiєнт обертаємостi оборотних коштiв 1,03 1,05 збiльшення  0,02 

Коефiцiєнт характеризує вiдношення виручки(валового доходу) вiд реалiзацiї 

продукцiї, без урахування податку на додану вартiсть i акцизного збору до суми 

обiгових коштiв пiдприємства. Зменшення цього коефiцiєнта свiдчить про 

уповiльнення обороту обiгових коштiв. 

3. Коефiцiєнт обертаємостi матерiальних запасiв 3,11 4,27 збiльшення 1,16 

Коефiцiєнт вiдображаєє число оборотiв товарно-матерiальних запасiв пiдприємства за 

проаналiзований перiод. Зниження цього показника свiдчить про вiдносне збiльшення 

виробничих запасiв i незавершеного виробництва. Коефiцiєнт визначається як 

вiдношення - Чистий виторг вiд реалiзацiї продукцiї / Середньорiчна вартiсть 

запасiв; 

4. Коефiцiєнт обертаємостi основних засобiв 0,97 0,68 зменшення 0,29 

Коефiцiєнт розраховується як вiдношення чистого виторгу вiд реалiзацiї 

продукцiї(робiт, послуг) до середньорiчної вартостi основних засобiв. Вiн показує 

ефективнiсть використання основних засобiв пiдприємства. 

5. Коефiцiєнт обертаємостi власного капиталу 1,42 0,99 зменшення 0,43 

Коефiцiєнт розраховується як вiдношення чистого виторгу вiд реалiзацiї 

продукцiї(робiт, послуг) до середньорiчної величини власного капiталу пiдприємства 

i характеризує ефективнiсть використання власного капiталу пiдприємства. 

Таким чином можно зробити висновки про деяке зниження дiлової активностi 

пiдприємства у поточному роцi. 

Показники рентабельностi i доходностi пiдприємства 

Показники  За попереднiй рiк За звiтний рiк Норматив Змiни за рiк 

А 1 2 3 4 

1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0,0006 0,02 >0 -0,02 

Коефiцiєнт характеризує - рiвень прибутку, що створюється усiма активами 

пiдприємства, що знаходяться в його використаннi згiдно з балансом. Цей показник 

розраховується як вiдношення - Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 

/ Валюта балансу; 



2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу 0,0005 0,03 >0 -0,03 

Коефiцiєнт характеризує рiвень доходностi власного капiталу, вкладеного в 

пiдприємство, тому найбiльший iнтерес представляє для iснуючих i потенцiйних 

власникiв,i акцiонерiв, i є одним з основних показникiв iнвестицiйної 

привабливостi пiдприємства, оскiльки його рiвень показує верхню межу дивiдендних 

виплат i дорiвнює вiдношенню - Чистий прибуток / Власний капiтал; 

3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi 0,02 0,0005 >0 -0,02 

Коефiцiєнт розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до чистого 

виторгу вiд реалiзацiї продукцiї(робiт, послуг). Зменьшення цього показника 

свiдчить про зменьшення ефективностi господарської дiяльностi пiдприємства. 

Таким чином, згiдно розрахункiв, АТ "Український науково-дослiдний проектно-

конструкторський та технологiчний iнститут трансформаторобудування" станом на 31 

грудня 2018 року має деякi труднощi але залишається досить лiквiдне та 

платоспроможним пiдприємством. 

 

9. Iнформацiя про основнi засоби та чистi активи 

Найменування основних засобiв  Власнi основнi засоби (тис.грн.)  Орендованi 

основнi засоби (тис.грн.) 

 на початок перiоду на кiнець перiоду  на початок перiоду на 

кiнець перiоду 

Всього:   97016  97700  4274   4274 

  - будiвлi та споруди   75534  76075  4274  4274 

  - машини та обладнання   20263  20407 - -  

  - транспортнi засоби   856  855 - -  

  - iнструменти, прилади, iнвентар  255  255 -  -  

  - бiблiотечнi фонди -  -  -  -  

  - малоцiннi необоротнi матерiальнi активи -  -  -  -  

  - iншi необоротнi матерiальнi активи -  -  -  -  

  - iншi   108  108 -  -  

 

Термiни користування основними засобами встановлюється при введеннi в експлуатацiю 

на кожний об єкт окремим наказом, виходячи з гарантийного термiну та єкономiчної 

доцiльностi експлуотування даного об єкту.  Обраний податковий метод нарахування 

лiнейний. Первiсна вартiсть основних засобiв складає 97700 тис.грн. Сума 

нарахованого зносу основних засобiв складає 66165 тис.грн. Коефiцiєнт зносу 

основних засобiв товариства на кiнець звiтного перiоду: будiвлi та споруди 63%, 

машини та обладнання 85%, транспортнi засоби 90%, iнструменти, прилади, iнвентар - 

70%.  

Вартiсть орендованих основних засобiв 4274 тис.грн.  

За звiтний перiод первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 778 тис.грн. 

Збiльшення вартостi склалося за рахунок придбання та введення в дiю нових та 

модернiзованих основних засобiв. Дооцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не 

проводилася.  

 

 

10. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента 

 

Найменування показника за 2018 рiк  за 2017 рiк  

Розрахункова вартiсть чистих активiв, тис.грн.    66449  66571 

Статутний капiтал, тис.грн.         356       356 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних 

рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) 

бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: 

Чистi активи=Необоротнi активи (34814/37116) + Оборотнi активи (40443/62979) + 

Витрати майбутнiх перiодiв (0/0) - Поточнi зобов`язання (8808/33524) - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв (0/0) - Доходи майбутнiх перiодiв (0/0) 

Чистi активи Товариства бiльшi нiж величина статутного капiталу, що вiдповiдає 

вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. №435 IV.  

11. Iнформацiя про зобов'язання 

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Вiдсоток за 

користування коштами (% рiчних) Дата погашення 

Кредити банку 

  у тому числi: X 0 X X 

   0 0   

     

Зобов'язання за цiнними паперами 

  у тому числi: X 0 X X 

за облiгацiями (за кожним випуском): X 0 X X 

   0 0   



за векселями (всього) X 0 X X 

за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права (за кожним видом): X 0

 X X 

   0 X   

Податковi зобов'язання X 509 X X 

Фiнансова допомога на зворотнiй основi  X 0 X X 

Iншi зобов'язання X 8299 X X 

Усього зобов'язань X 8808 X X 

Iншi зобов`язання включають: 

- заборгованiсть за операцiями з придбання товарiв, робiт (послуг) 808 грн.; 

- заборгованiсть з одержаних авансiв 4659 тис. грн.; 

- заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 509 тис. грн.; 

- заборгованiсть за розрахунками зi страхування 204 тис. грн.; 

- заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 882 тис. грн.; 

- заборгованiсть по розрахункам з участниками 38 тис.грн. 

- iншi поточнi зобов`язання 101 тис. грн. (в тому числi iншi зобов`язання 101 тис. 

грн.). 

- поточнi забезпечення - 1607 тис.грн. 

- вiдстроченi податковi зобов'язання - 0 тис.грн. 

 

 

12. Iнформацiя про виплати працiвникам. 

 

Облiк виплат працiвникам на пiдприємствi проводився з урахуванням вимог МСБО №19. 

 

Виплати працiвникам за 2018 рiк включають: 

а) короткостроковi виплати працiвникам: 

- заробiтна плата - 15955 тис.грн. 

- оплаченi щорiчнi вiдпустки - 3037 тис.грн. 

- тимчасова непрацездатнiсть - 172 тис.грн. 

- премiї  - 6172 тис.грн. 

- негрошовi пiльги теперiшнiм працiвникам (такi як медичне обслуговування, надання 

житла, автомобiлiв, а також, надання безкоштовних чи субсидованих товарiв або 

послуг) - немає 

б) виплати по закiнченнi трудової дiяльностi:  

- пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення - немає; 

- страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi - 

немає; 

в)iншi довгостроковi виплати працiвникам: 

- додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або оплачувану академiчну вiдпустку - 

немає; 

- виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв - 102 тис.грн. 

- отримання частки прибутку, премiї та вiдстрочену компенсацiю, якщо вони 

пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду або 

пiзнiше - не має;  

г) виплати при звiльненнi - 54 тис.грн. 

 

На 2018 рiк було сформовано забезпечення майбутнiх витрат та платежiв - виплати на 

поточнi та невикористанi вiдпустки з урахуванням єдиного соцiального внеску у 

розмiрi 3330 тис.грн. 

 

В елементах операцiйних витрат - витрати на оплату працi склали 25324 тис.грн., що 

на 2325 тис.грн. менше, нiж за попереднiй 2017 рiк.  

 

 

13. Рух грошових коштiв. 

 

 Звiт складено за прямим методом, згiдно якому розкриваються основнi класи 

валових грошових надходжень та валових грошових витрат. 

Всього надходжень за звiтний перiод у результатi операцiйної дiяльностi за 2018р. 

становить 62338 тис. грн., що меньше на 20464 тис.грн. вiд показникiв 2017р. 

Витрачено коштiв за 2018р. на оплату 64720 тис. грн., у тому числi на оплату забов 

язань з податку на прибуток - 1424 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної 

дiяльностi дорiвнює -2382 тис. грн.  

Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi має вiдємне значення у сумi 214 тис. грн. 

Це кошти, витраченi на ремонт, модернiзацiю та придбання обладнання, приладiв, 

iнструмента, обчислювальної технiки.  

В цiлому за звiтний перiод рух грошових коштiв дорiвнює -2596  тис. грн. У 2017 

роцi цей показник  дорiвнював 2063 тис. грн.  



Iншi надходження у 2018 роцi становили 3361 тис. грн. (розрахунки з iншими 

дебiторами та кредиторами), iншi витрачання - 2864 тис. грн. (витрати операцiйної 

дiяльностi). 

 

 

14. Власний капiтал. 

 

Розмiр власного капiталу на початок звiтного перiоду складає 66571 тис. грн. 

Загальна сума зменшення власного капiталу становить 122 тис. грн. За 2018 рiк 

вiдбулися наступнi змiни: 

- збiльшення за рахунок отриманого чистого прибутку у сумi 35 тис. грн. 

- збiльшення додаткового капiталу на  2150 тис. грн. 

- iшнi змiни в капiталi -157 тис. грн. 

 

Розмiр власного капiталу на кiнець звiтного перiоду складає 66449 тис. грн. 

 

15. Облiкова полiтика. 

 

1. Оцiнка i облiк основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 16 "Основнi 

засоби". Одиницею облiку визначається окремий об`єкт основних засобiв та iнших 

необоротних матерiальних активiв. Основнi засоби класифiкуються по групах. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, 

як в бухгалтерському, так i податковому облiках. 

Первинна оцiнка основних засобiв здiйснюється по первиннiй вартостi, що визначена 

у вiдповiдностi до норм п.30 МСБО 16 "Основнi засоби". 

2. Оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСБО 38 

"Нематерiальнi активи". Одиницею облiку визначається окремий об`єкт нематерiальних 

активiв. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного 

методу (рiвномiрним списанням протягом всього строку корисної експлуатацiї). 

3. Оцiнка та облiк товарно-матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно з вимогами 

МСБО № 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визначається 

iдентифiкована вартiсть вiдповiдної одиницi запасiв. 

Первинна вартiсть запасiв, придбаних за плату, визначається по собiвартостi 

придбання запасiв. 

Первинна вартiсть активiв, що виготовляються власними силами, визначається згiдно 

МСБО 16 "Основнi засоби". 

При вибуттi, запаси оцiнюються згiдно стандарту МСБО № 2 "Запаси". 

Запаси, що не приносять iнституту економiчної вигоди, визнаються нелiквiдними i 

списуються. 

4. Пiд поняття запасiв для цiлей МСБО 2 пiдпадає незавершене виробництво, тому 

фактично вказаним стандартом в облiку Товариства регулюється порядок оцiнки 

незавершеного виробництва на звiтну дату. Незавершене виробництво по замовленням 

вiдображається в бухгалтерському облiку i балансi по фактичнiй собiвартостi 

виробництва. 

5. Заробiтна плата нараховується згiдно з законодавством України та у 

вiдповiдностi з колективним договором, з урахуванням вимог МСБО №19 

6. Вiдображення в облiку доходiв здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 18 

"Дохiд" на пiдставi принципу нарахування i вiдповiдностi. 

7. Стосовно витрат, окремого стандарту в МСБО не передбачено. Таким чином, при 

облiку витрат пiдприємство орiєнтувалося на Концептуальну основу складання 

фiнансової звiтностi та тi МСБО, якi регламентують окремi аспекти облiку витрат - 

МСБО (IAS) 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", МСБО (IAS) 38 

"Нематерiальнi активи", МСБО (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО (IAS) 12 

"Податок на прибуток", МСБО (IAS) 17 "Оренда", МСБО (IAS) 19 "Виплати 

працiвникам", МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовнi зобов`язання та умовнi активи".  

  Пiдприємство при складаннi звiтностi чiтко дотримувалося " 19 МСБО 18 щодо  

застосування принципу вiдповiдностi доходiв i витрат, тобто доходи i витрати, 

пов'язанi з однiєю i тiєю ж операцiєю або iншою подiєю, признаються одночасно. 

8. Для забезпечення складання фiнансового звiту пiдприємство користується  

МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки" 

 9. Враховуючи специфiку роботи пiдприємства використовується позамовний метод 

облiку витрат i калькування собiвартостi продукцiї (робiт,послуг). 

Собiвартiсть виробництва включає: 

- прямi матерiальнi витрати; 

- прямi витрати на оплату працi; 

- iншi прямi витрати (нарахування на зарплату, вiдрядження, послуги стороннiх 

органiзацiй); 

        - загальновиробничi витрати. 



Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, штрафи, пенi, витрати на утримання 

об`єктiв соцiально-культурного призначення та iншi операцiйнi витрати до складу 

собiвартостi виробництва не зараховуються (Методичнi рекомендацiї Мiнiстерства 

освiти та науки України вiд 21.02.2006 р. № 119). 

 

Змiни МСФЗ з 2018 року. 

         При пiдготовцi фiнансової звiтностi за звiтний перiод застосовувалися всi 

МСФЗ, чиннi станом на початок звiтного перiоду, а також розглядались новi МСФЗ, 

якi офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

         Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку внесено змiни в 

такi  

стандарти як: 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями" - набуло чинностi 01.01.2018р.; 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" - набуло чинностi 01.01.2018р.; 

МСФЗ 16 "Договори оренди" - набуває чинностi 01.01.2019р. 

         МСФЗ 16 скасовує поточну подвiйну модель облiку оренди орендарями, 

вiдповiдно  

до якої договори фiнансової оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, а 

договори операцiйної оренди не вiдображаються. Замiсть неї вводиться єдина модель 

вiдображення всiх договорiв оренди в звiтi про фiнансовий стан в порядку, схожому 

з поточним порядком. 

         За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 15 "Виручка по договорах з 

окупцями", МСФЗ 16 "Договори оренди" до дати набуття чинностi не застосовуються.  

Зазначенi стандарти не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися 

вперше в наступних перiодах. 

Змiни та поправки до МСФЗ у 2018 року суттєво не  вплинули на облiк пiдприємства. 

 

 

 

Бухгалтерський облiк в iнститутi автоматизований i ведеться по журнально-ордернiй 

системi з використанням програмного продукту "1С-Пiдприємство" з урахуванням 

доробки згiдно специфiки пiдприємства. 

Фiнансових iнвестицiй iнститут не отримував. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор АТ "ВIТ"         Ю.I. Паук 

 

 

Головний бухгалтер АТ "ВIТ"      Л.I. Кармазь 

 

 

 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Офіційна позиції осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента щодо річної 
інформації, в особі Генерального директора Паук Юрія Івановича: 
1) Річна фінансова звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ", 
підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про 
стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента; 
2) Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 
діяльності та стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ" з описом 
основних ризиків та невизначеностей, з якими стикається у своїй господарській діяльності Товариство. 
 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

26.02.2018 26.02.2018 
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                                                              

24.04.2018 25.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            

02.10.2018 03.10.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                            

13.12.2018 14.12.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                                                                                                                                                                                

 
 


