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1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇ НСЬКИЙ
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КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ТРАНСФОРМАТОРОБУД УВАННЯ"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код  за ЄД РПОУ 00216757

4. Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69069,
Д ніпропетровське шосе, буд . 11

5. Міжміський код , телефон та факс 061284-54-55, 061284-52-01

6. Електронна поштова ад реса otei@vit.zp.ua

ІІ. Д ані про д ату та місце оприлюд нення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнод оступній інформаційній базі д аних Комісії 29.04.2014

(д ата)

2. Річна інформаця опублікована у

82(1835), бюлетень "Від омості НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного д рукованого вид ання)

30.04.2014

(д ата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.vit.zp.ua

(ад реса сторінки)

в мережі Інтернет 30.04.2014

(д ата)
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В розд ілі основні від омості про емітента замість серії і номеру свід оцтва про д ержавну реєстрацію юрид ичної



особи вказано д анні Виписки з ЄД РПОУ. Від соток акцій у статутному капіталі, що належать д ержаві та від соток акцій
(часток, паїв) статутного капіталу, що перед ано д о статутного капіталу д ержавного (національного) акціонерного
товариства та/або холд ингової компанії не вказується, оскільки акції Товариства д ержаві не належать та не
перед ано д о статутного капіталу д ержавного (національного) акціонерного товариства та/або холд ингової
компанії. Емiтент не належить д о буд ь-яких об`єд нань пiд приємств. Послугами рейтингових агентств не
користовувалися. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" (в розд ілі "Основні від омості про емітента") не
заповнювалась тому, що емiтент є акцiонерним товариством. Посад а корпоративного секретаря на Товаристві
вiд сутня. Протягом звітного період у емітент не приймав участі в створенні юрид ичних осіб. Облiгацiї (буд ь-яких
вид ів), iпотечнi цiннi папери, похiд нi цiннi папери, сертифiкати ФОН та буд ь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй,
Товариством не розміщувалися. Гарантiї третiх осiб при випуску боргових цiнних паперiв не над авалися. Товариство
не має зобов`язань за облiгацiями, iпотечними та iншими цiнними паперами, сертифiкатами ФОН та фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод  не було. Iпотечне покриття
вiд сутнє. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних активiв вiд сутнiй. Сертифiкати ФОН не
розміщувалися. За результатами звітного та поперед нього року рішення про виплату д ивід енд ів не приймалося. В
розд ілі інформація про осіб, послугами яких користується емітент, щод о ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ Д ЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇ НИ" не заповнюються пункти щод о номеру ліцензії або
іншого д окумента на цей вид  д іяльності, назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію або інший д окумент та д ата
вид ачі ліцензії або іншого д окумента, оскільки д іяльність Центрального д епозитарію не є ліцензійною. Від омості
про ауд иторський висновок (звіт) не над ається, оскільки Товариство є публічним акціонерним Товариством, і
заповнює розд іл "Текст ауд иторського висновку (звіту)". Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiд сутнiй в зв`язку з тим,
що цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не
розміщувалися. Замовлених та/або вид аних сертифікатів протягом звітного період у не було. Прострочених
боржником строкiв сплати чергових платежiв за кред итним д оговорами (д оговорами позики), права вимоги за якими
забезпечено iпотеками, не було. У товариства немає код ексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в
розд iлi "Залучення iнвестицiй та вд осконалення практики корпоративного управлiння" не вказана д ата його
прийняття. Товариство не є фінансовою установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється.
Товариство склад ає фінансову звітність за міжнарод ними станд артами, тому фінансова звітність за П(С)БО не
навод иться.



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇ НСЬКИЙ
НАУКОВО-Д ОСЛІД НИЙ ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ТРАНСФОРМАТОРОБУД УВАННЯ"

2. Серія і номер свід оцтва про д ержавну реєстрацію
юрид ичної особи (за наявності)

АД  137097

3. Д ата провед ення д ержавної реєстрації 09.02.1995

4. Територія (область)* Запорізька область

5. Статутний капітал (грн) 355740

6. Від соток акцій у статутному капіталі, що належать
д ержаві

0

7. Від соток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що
перед ано д о статутного капіталу д ержавного
(національного) акціонерного товариства та/або
холд ингової компанії

0

8. Серед ня кількість працівників (осіб) 457

9. Основні вид и д іяльності із зазначенням найменування
вид у д іяльності та код у за КВЕД

72.19 - Д ослід ження й експериментальні розробки у
сфері інших природ ничих і технічних наук

27.11 - Виробництво електрод вигунів, генераторів і
трансформаторів

62.01 - Комп'ютерне програмування

10. Органи управління під приємства д /н

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «КРЕД І АГРІКОЛЬ БАНК»

2) МФО банку 300614

3) Поточний рахунок 26005000005677

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

ПАТ «КРЕД І АГРІКОЛЬ БАНК»

5) МФО банку 300614

6) Поточний рахунок 26005000005677



12. Інформація про од ержані ліцензії (д озволи) на окремі вид и д іяльності**

Вид  д іяльно сті Но мер
ліц ензії

(д о зво лу)

Дата
вид ачі

Державний о рган, що
вид ав

Дата закінчення
д ії ліц ензії
(д о зво лу)

1 2 3 4 5

Над ання послуг фіксованого місцевого
телефонного зв’язку

Серія АВ
№593183

08.11.2011 Національна комісія з
питань регулювання
зв’язку України

01.02.2017

Опис:

Після закінчення строку д ії ліцензії, Товариства планує її прод овжити. 

Сертифікація трансформаторного та
високовольтного облад нання

UA.P.043 19.08.2011 Д ержспоживстанд арт
України

19.08.2014

Опис:

Після закінчення строку д ії ліцензії, Товариства планує її прод овжити.

Сертифікація імпортного
трансформаторного та
високовольтного облад нання

UA.PN.043 19.08.2011 Д ержспоживстанд арт
України

19.08.2014

Опис:

Після закінчення строку д ії ліцензії, Товариства планує її прод овжити.

Випробування трансформаторного та
високовольтного облад нання

2Т360 15.05.2011 Національне агентство з
акред итації України

14.05.2014

Опис:

Після закінчення строку д ії ліцензії, Товариства планує її прод овжити.

Випробування виробів
електротехнічних

1О078 28.01.2013 Національне агентство з
акред итації України

27.01.2018

Опис:

Після закінчення строку д ії ліцензії, Товариства планує її прод овжити.



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

Найменування
юрид ично ї о со би
засно вника та/або

учасника

Ко д  за ЄДРПОУ
засно вника

та/або
учасника

Місц езнахо д ження Від со то к акц ій (часто к, паїв), які
належать засно внику та/або

учаснику (від  загально ї кілько сті)

Запорізька обласна рад а
(від соток акцій вказана на
д ату створення Товариства)

20507422 Україна,
Запорізька область, д /н,
69107, м. Запоріжжя, пр.
Леніна, буд . 164

100

Прізвище, ім'я, по
батько ві фізично ї о со би

Серія, но мер, д ата вид ачі та
найменування о ргану, який вид ав

паспо рт*

Від со то к акц ій (часто к, паїв), які
належать засно внику та/або

учаснику (від  загально ї кілько сті)

д /н д /н д /н

Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щод о освіти та стажу роботи посад ових осіб емітента

1) посад а Генеральний д иректор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Паук Юрій Іванович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1951

5) освіта** вища

6) стаж керівної роботи (років)** 13

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ПАТ «ВІТ», заступник генерального д иректора

8) д ата обрання та термін, на який обрано 25.10.2011, на 4  роки

9) опис Повноваження Генерального д иректора 1) розробка поточних
фінансово-господ арських планів і оперативних завд ань
Товариства та забезпечення їх реалізації; 2) розробка
організаційної структури Товариства; 3) під готовка пропозицій
щод о штатного розклад у д ля узгод ження з Нагляд овою рад ою;
4) організація вед ення бухгалтерського обліку та звітності
Товариства; 5) склад ання та над ання Нагляд овій рад і Товариства
квартальних та річних бухгалтерських звітів; 6 ) оприлюд нення
річної фінансової звітності; 7) забезпечення провед ення
ауд иторської перевірки фінансово-господ арської д іяльності
Товариства; 8) під готовка рішення про випуск Товариством акцій,
визначення поряд ку та умов випуску д ля затверд ження
Загальними зборами; 9) под ання пропозицій про викуп та
реалізацію власних акцій Товариства; 10) розробка та под ання на
затверд ження Нагляд овій рад і Товариства внутрішніх
нормативних д окументів Товариства; 11) під готовка та
провед ення Загальних зборів акціонерів; 12) виконання рішень
Загальних зборів та Нагляд ової рад и. Обов'язки Генерального
д иректора: - керує поточними справами Товариства; затверд жує
штатний розклад  Товариства, приймає на роботу та звільняє
працівників; - пред ставляє Виконавчий орган у взаємовід носинах
з іншими органами управління та контролю Товариства; -
забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Нагляд ової
рад и, норм чинного законод авства, Статуту, внутрішніх
нормативних актів Товариства; - організовує виконання планів
д іяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань
перед  д ержавою і контрагентами за господ арськими
д оговорами, вимог по охороні праці та техніці безпеки, вимог
щод о охорони навколишнього природ ного серед овища; -
забезпечує збереження майна Товариства і його належне
використання; - виконує інші повноваження, поклад ені на нього як
на керівника під приємства чинним законод авством, Загальними
зборами чи Нагляд овою рад ою Товариства. Генеральний
д иректор у процесі виконання своїх функцій має право без
д овіреності виконувати д ії від  імені Товариства, у тому числі: -
пред ставляти Товариство у взаємовід носинах з юрид ичними і
фізичними особами, д ержавними та іншими органами і
організаціями, у суд і, господ арському і третейському суд і, в інших
суд ових установах; - під писувати всі д оговори (контракти) щод о
фінансово-господ арської д іяльності Товариства; якщо Статутом
або законом перед бачено поперед нє схвалення д оговорів
(контрактів) Нагляд овою рад ою або Загальними зборами
акціонерів Товариства, під писувати після отримання такого
ухвалення; - розпоряд жатися майном і грошовими коштами
Товариства, зд ійснювати від  імені Товариства правочини у
межах, встановлених законод авством України, Статутом та
внутрішніми нормативними актами Товариства; - вид авати
д овіреності на зд ійснення д ій від  імені Товариства; - від кривати
та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки
Товариства; - під писувати труд ові д оговори (контракти) з
працівниками Товариства в межах сум, затверд жених у штатному
розклад і; - під писувати фінансові, банківські, процесуальні та інші
д окументи; - вид авати накази та розпоряд ження, які є
обов’язковими д ля виконання усіма працівниками Товариства;
зд ійснювати інші д ії згід но з рішеннями Загальних зборів або
Нагляд ової рад и. Розмір виплаченої винагород и за виконання
обов'язків генерального д иректора у 2013 році склав 16350,00
грн/міс., винагород у отримував у вигляд і заробітної плати. Змiн у
персональному склад i, щод о посад ової особи, у звiтний перiод
не було. Непогашених суд имостей за посад овi та корисливi
злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
Посад и, які особа займала протягом останніх п'яти років:
заступник д иректора інституту, заступник голови правління; член
правління; заступник генерального д иректора, генеральний
д иректор. Посад и на буд ь-яких інших під приємствах не обіймає.
Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних д аних.

1) посад а Голова нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Від крите Акціонерне Товариство «Електрозавод »

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, 05758078, д /н



4) рік народ ження**  

5) освіта** д /н

6) стаж керівної роботи (років)** 0

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

д /н

8) д ата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки

9) опис Повноваження Голови нагляд ової рад и: - затверд ження в межах
своєї компетенції положень (в т.ч. щод о поряд ку узгод ження та
уклад ання д оговорів, які визначають поряд ок вед ення
д оговірної роботи), якими регулюються питання, пов'язані з
д іяльністю Товариства; - під готовка поряд ку д енного Загальних
зборів, прийняття рішення про д ату їх провед ення та про
включення пропозицій д о поряд ку д енного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення
про провед ення чергових або позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу,
Ревізійної комісії від повід но д о Статуту Товариства та у
випад ках, встановлених Законом України «Про акціонерні
товариства»; - прийняття рішення про прод аж раніше викуплених
Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення
Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення
про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних
паперів; - затверд ження ринкової вартості майна у випад ках,
перед бачених Законом України «Про акціонерні Товариства»; -
обрання та припинення повноважень Генерального д иректора; -
затверд ження канд ид атур на заміщення посад  заступників
Генерального д иректора за напрямами; - затверд ження умов
контрактів, які уклад атимуться з Генеральним д иректором, а також
заступниками Генерального д иректора за напрямами,
встановлення розміру їх винагород и (оплати праці); - прийняття
рішення про від сторонення Генерального д иректора від
зд ійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
зд ійснюватиме повноваження Генерального д иректора; -
обрання та припинення повноважень членів інших органів
Товариства; - обрання реєстраційної комісії за винятком
випад ків, встановлених Законом України «Про акціонерні
Товариства»; - обрання ауд итора Товариства та визначення умов
д оговору, що уклад атиметься з ним, встановлення розміру
оплати його послуг; - вирішення інших питань, що належать д о
виключної компетенції Нагляд ової рад и згід но із Законом
України «Про акціонерні товариства» та Статутом. Обов'язки
Голови нагляд ової рад и: - керує роботою Нагляд ової рад и; -
пред ставляє Нагляд ову рад у у роботі із д ержавними і
громад ськими органами, буд ь-якими під приємствами,
організаціями, установами та громад янами; - скликає засід ання
Нагляд ової рад и та головує на них; - коорд инує під готовку і
затверд жує перелік питань поряд ку д енного засід ань Нагляд ової
рад и; - контролює виконання рішень Нагляд ової рад и; - під писує
контракт з Генеральним д иректором Товариства; - виконує інші
повноваження, перед бачені Статутом Товариства та Положенням
про нагляд ову рад у. Винагород у за виконання обов'язків Голови
нагляд ової рад и у 2013 році не отримував, в тому числі в
натуральній формі. У зв`язку з тим, що головою нагляд ової рад и
товариства є юрид ична особа, iнформацiя про її паспортнi д анi,
рiк народ ження, освiту, стаж керiвної роботи, наявнiсть
непогашеної суд имостi за корисливi та посад овi злочини,
найменування пiд приємства, перелiк посад , а також про
обiймання посад  на буд ь-яких iнших пiд приємствах, їх
найменування та мiсцезнаход ження не навод иться. Переобрано
на новий термін 3 роки, згід но з рішенням загальних зборів
акціонерів (Протокол № 19 від  16.04.2013р.)

1) посад а Член нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Трегубов Ігор Сергійович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1960

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 22

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електрозавод ", д иректор з прод ажу

8) д ата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки

9) опис Нагляд ова рад а Товариства є органом управління, що зд ійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законод авством, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу Товариства.
Повноваження Члена нагляд ової рад и (у склад і нагляд ової
рад и): - затверд ження в межах своєї компетенції положень (в т.ч.
щод о поряд ку узгод ження та уклад ання д оговорів, які
визначають поряд ок вед ення д оговірної роботи), якими
регулюються питання, пов'язані з д іяльністю Товариства; -
під готовка поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів; - прийняття рішення про провед ення чергових
або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за



пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії від повід но
д о Статуту Товариства та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття
рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством
інших, крім акцій, цінних паперів; - затверд ження ринкової
вартості майна у випад ках, перед бачених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання та припинення повноважень
Генерального д иректора; - затверд ження канд ид атур на
заміщення посад  заступників Генерального д иректора за
напрямами; - затверд ження умов контрактів, які уклад атимуться з
Генеральним д иректором, а також заступниками Генерального
д иректора за напрямами, встановлення розміру їх винагород и
(оплати праці); - прийняття рішення про від сторонення
Генерального д иректора від  зд ійснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово зд ійснюватиме повноваження
Генерального д иректора; - обрання та припинення повноважень
членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії
за винятком випад ків, встановлених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання ауд итора Товариства та
визначення умов д оговору, що уклад атиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать д о виключної компетенції Нагляд ової рад и
згід но із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Члена нагляд ової рад и: - д іяти в інтересах
Товариства в межах своїх повноважень; - виконувати рішення,
прийняті Загальними зборами акціонерів та Нагляд овою рад ою;
- д отримуватись встановлених у Товаристві правил збереження
інформації з обмеженим д оступом. - не розголошувати
конфід енційну інформацію та комерційну таємницю. Винагород у
за виконання обов'язків члена нагляд ової рад и у 2013 році не
отримував, в тому числі в натуральній формі. Загальними
зборами 16.04.2013 (Протокол №19) прийнято рішення про
припинення повноваження за власним бажанням Заступника
голови нагляд ової рад и Гвозд єва Михайла Волод имировича, та
обрання на вакантну посад у члена нагляд ової рад и Трегубова
Ігоря Сергійовича на термін 3 роки. Непогашених суд имостей за
корисливi та посад овi злочини не має. Загальний стаж керiвної
роботи - 22 роки. Посад и, які особа займала протягом останніх
п'яти років: заступник комерційного д иректора - начальник
від д ілу прод ажу, д иректор з прод аж, член нагляд ової рад и.
Посад ова особа обiймає посад у д иректора з прод аж ВАТ
"Електрозавод ", 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозавод ська,
21. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Член нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Ковальов Віктор Д митрович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1945

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 34

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електрозавод ", д иректор з науки та інноваційних програм

8) д ата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки

9) опис Нагляд ова рад а Товариства є органом управління, що зд ійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законод авством, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу Товариства.
Повноваження Члена нагляд ової рад и (у склад і нагляд ової
рад и): - затверд ження в межах своєї компетенції положень (в т.ч.
щод о поряд ку узгод ження та уклад ання д оговорів, які
визначають поряд ок вед ення д оговірної роботи), якими
регулюються питання, пов'язані з д іяльністю Товариства; -
під готовка поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів; - прийняття рішення про провед ення чергових
або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії від повід но
д о Статуту Товариства та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття
рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством
інших, крім акцій, цінних паперів; - затверд ження ринкової
вартості майна у випад ках, перед бачених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання та припинення повноважень
Генерального д иректора; - затверд ження канд ид атур на
заміщення посад  заступників Генерального д иректора за
напрямами; - затверд ження умов контрактів, які уклад атимуться з
Генеральним д иректором, а також заступниками Генерального
д иректора за напрямами, встановлення розміру їх винагород и
(оплати праці); - прийняття рішення про від сторонення
Генерального д иректора від  зд ійснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово зд ійснюватиме повноваження
Генерального д иректора; - обрання та припинення повноважень



членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії
за винятком випад ків, встановлених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання ауд итора Товариства та
визначення умов д оговору, що уклад атиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать д о виключної компетенції Нагляд ової рад и
згід но із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Члена нагляд ової рад и: - д іяти в інтересах
Товариства в межах своїх повноважень; - виконувати рішення,
прийняті Загальними зборами акціонерів та Нагляд овою рад ою;
- д отримуватись встановлених у Товаристві правил збереження
інформації з обмеженим д оступом. - не розголошувати
конфід енційну інформацію та комерційну таємницю. Винагород у
за виконання обов'язків члена нагляд ової рад и у 2013 році не
отримував, в тому числі в натуральній формі. Переобрано на
новий термін 3 роки згід но з рішенням загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від  16.04.2013р.) Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Загальний
стаж керiвної роботи - 34 роки. Поперед ні посад и, які особа
займала протягом останніх п'яти років: Д иректор з науки та
інноваційних програм, член нагляд ової рад и. Посад ова особа
обіймає посад у д иректора з науки та інноваційних програм ВАТ
"Електрозавод ", 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозавод ська,
21. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Член нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Шаталова Марія Волод имирівна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1978

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 9

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електрозавод ", керівник д епартаменту майнових від носин

8) д ата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки

9) опис Нагляд ова рад а Товариства є органом управління, що зд ійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законод авством, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу Товариства.
Повноваження Члена нагляд ової рад и (у склад і нагляд ової
рад и): - затверд ження в межах своєї компетенції положень (в т.ч.
щод о поряд ку узгод ження та уклад ання д оговорів, які
визначають поряд ок вед ення д оговірної роботи), якими
регулюються питання, пов'язані з д іяльністю Товариства; -
під готовка поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів; - прийняття рішення про провед ення чергових
або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії від повід но
д о Статуту Товариства та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття
рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством
інших, крім акцій, цінних паперів; - затверд ження ринкової
вартості майна у випад ках, перед бачених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання та припинення повноважень
Генерального д иректора; - затверд ження канд ид атур на
заміщення посад  заступників Генерального д иректора за
напрямами; - затверд ження умов контрактів, які уклад атимуться з
Генеральним д иректором, а також заступниками Генерального
д иректора за напрямами, встановлення розміру їх винагород и
(оплати праці); - прийняття рішення про від сторонення
Генерального д иректора від  зд ійснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово зд ійснюватиме повноваження
Генерального д иректора; - обрання та припинення повноважень
членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії
за винятком випад ків, встановлених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання ауд итора Товариства та
визначення умов д оговору, що уклад атиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать д о виключної компетенції Нагляд ової рад и
згід но із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Члена нагляд ової рад и: - д іяти в інтересах
Товариства в межах своїх повноважень; - виконувати рішення,
прийняті Загальними зборами акціонерів та Нагляд овою рад ою;
- д отримуватись встановлених у Товаристві правил збереження
інформації з обмеженим д оступом. - не розголошувати
конфід енційну інформацію та комерційну таємницю. Винагород у
за виконання обов'язків члена нагляд ової рад и у 2013 році не
отримувала, в тому числі в натуральній формі. Переобрано на
новий термін 3 роки згід но з рішенням загальних зборів
акціонерів (протокол №19 від  16.04.2013р.) Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Загальний
стаж керiвної роботи - 9  років. Посад и, які особа займала
протягом останніх п'яти років: керівник д епартаменту майнових
від носин, член нагляд ової рад и. Посад ова особа обіймає



посад у керівника д епартаменту майнових від носин ВАТ
"Електрозавод ", 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозавод ська,
21. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Секретар нагляд ової рад и

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Соловйов Валерій Прохорович

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1940

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 24

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ПАТ "ВІТ", заступник начальника від д ілу

8) д ата обрання та термін, на який обрано 16.04.2013, на 3 роки

9) опис Нагляд ова рад а Товариства є органом управління, що зд ійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законод авством, контролює та
регулює д іяльність виконавчого органу Товариства.
Повноваження Секретаря нагляд ової рад и (у склад і нагляд ової
рад и): - затверд ження в межах своєї компетенції положень (в т.ч.
щод о поряд ку узгод ження та уклад ання д оговорів, які
визначають поряд ок вед ення д оговірної роботи), якими
регулюються питання, пов'язані з д іяльністю Товариства; -
під готовка поряд ку д енного Загальних зборів, прийняття рішення
про д ату їх провед ення та про включення пропозицій д о
поряд ку д енного, крім скликання акціонерами позачергових
Загальних зборів; - прийняття рішення про провед ення чергових
або позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії від повід но
д о Статуту Товариства та у випад ках, встановлених Законом
України «Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про
прод аж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття
рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім
акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством
інших, крім акцій, цінних паперів; - затверд ження ринкової
вартості майна у випад ках, перед бачених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання та припинення повноважень
Генерального д иректора; - затверд ження канд ид атур на
заміщення посад  заступників Генерального д иректора за
напрямами; - затверд ження умов контрактів, які уклад атимуться з
Генеральним д иректором, а також заступниками Генерального
д иректора за напрямами, встановлення розміру їх винагород и
(оплати праці); - прийняття рішення про від сторонення
Генерального д иректора від  зд ійснення повноважень та обрання
особи, яка тимчасово зд ійснюватиме повноваження
Генерального д иректора; - обрання та припинення повноважень
членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії
за винятком випад ків, встановлених Законом України «Про
акціонерні Товариства»; - обрання ауд итора Товариства та
визначення умов д оговору, що уклад атиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать д о виключної компетенції Нагляд ової рад и
згід но із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Секретаря нагляд ової рад и: - за
д орученням Голови Нагляд ової рад и повід омляє всіх членів
Нагляд ової рад и про провед ення засід ань; - забезпечує Голову
та членів Нагляд ової рад и необхід ною інформацією та
д окументацією; - оформляє д окументи, вид ані Нагляд овою
рад ою та Головою Нагляд ової рад и та забезпечує їх над ання
посад овим особам органів Товариства; - вед е протоколи
засід ань Нагляд ової рад и; - інформує всіх членів Нагляд ової
рад и про рішення, прийняті Нагляд овою рад ою шляхом
заочного голосування. Винагород у за виконання обов'язків
члена нагляд ової рад и у 2013 році не отримував, в тому числі в
натуральній формі. Посад ову особу переобрано на новий термін
3 роки згід но з рішенням загальних зборів акціонерів (протокол
№19 від  16.04.2013р.) Непогашених суд имостей за корисливi та
посад овi злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 24
роки. Посад и, які особа займала протягом останніх п'яти років:
керівник д епартаменту майнових від носин, секретар нагляд ової
рад и. Посад ова особа на буд ь-яких інших під приємствах посад
не обіймає. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття
паспортних д аних.

1) посад а Голова ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Макаревич Наталія Волод имирівна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1963

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 11



7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електрозавод ", керівник д епартаменту фінансового
контролю та аналізу

8) д ата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, на 4  роки

9) опис Повноваження Голови ревізійної комісії: - провод ити планові та
спеціальні перевірки фінансово-господ арської д іяльності
Товариства; - своєчасно склад ати висновки за під сумками
перевірок та над авати їх Нагляд овій рад і, Виконавчому органу та
ініціатору провед ення позапланової перевірки; - над авати
Загальним зборам від омості про результати провед ених
перевірок та виявлені нед оліки і порушення; - негайно
інформувати Нагляд ову рад у та Виконавчий орган про факти
шахрайства та зловживань, які виявлені під  час перевірок; -
зд ійснювати контроль за усуненням виявлених під  час перевірок
нед оліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної
комісії щод о їх усунення; - вимагати скликання позачергових
Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посад овими
особами Товариства. Обов'язки Голови ревізійної комісії: -
організовує роботу Ревізійної комісії; - скликає засід ання
Ревізійної комісії та головує на них, затверд жує поряд ок д енний
засід ань, організовує вед ення протоколів засід ань Ревізійної
комісії; - д оповід ає про результати провед ених Ревізійною
комісією перевірок Нагляд овій рад і та Загальним зборам.
Винагород у за виконання обов'язків голови ревізійної комісії у
2013 році не отримувала, в тому числі в натуральній формі. Змiн у
персональному склад i, щод о посад ової особи, у звiтний перiод
не було. Непогашених суд имостей за корисливi та посад овi
злочини не має. Загальний стаж керiвної роботи - 11 років.
Посад и, які особа займала протягом останніх п'яти років: керівник
д епартаменту фінансового контролю та аналізу, голова
ревізійної комісії. Посад ова особа обіймає посад у керівника
д епартаменту фінансового контролю та аналізу ВАТ
"Електрозавод " , 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозавод ська,
21. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Заступник голови ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Кулікова Лариса Михайлівна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1958

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 6

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електрозавод ", керівник служби економічного аналізу
д епартаменту фінансового контролю та аналізу.

8) д ата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, на 4  роки

9) опис Повноваження заступника голови ревізійної комісії: 1)організовує
роботу Ревізійної комісії; 2)скликає засід ання Ревізійної комісії та
головує на них, затверд жує поряд ок д енний засід ань, організовує
вед ення протоколів засід ань Ревізійної комісії; 3)д оповід ає про
результати провед ених Ревізійною комісією перевірок
Нагляд овій рад і та Загальним зборам. Заступник Голови
Ревізійної комісії виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії за
його від сутності або у разі неможливості виконання ним своїх
обов’язків. Обов'язки заступника голови ревізійної комісії:
1)провод ити планові та спеціальні перевірки фінансово-
господ арської д іяльності Товариства; 2) своєчасно склад ати
висновки за під сумками перевірок та над авати їх Нагляд овій
рад і, Виконавчому органу та ініціатору провед ення позапланової
перевірки; 3)над авати Загальним зборам від омості про
результати провед ених перевірок та виявлені нед оліки і
порушення; 4) негайно інформувати Нагляд ову рад у та
Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які
виявлені під  час перевірок; 5) зд ійснювати контроль за усуненням
виявлених під  час перевірок нед оліків і порушень та за
виконанням пропозицій Ревізійної комісії щод о їх усунення; 6)
вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посад овими особами
Товариства. Винагород у за виконання обов'язків заступника
голови ревізійної комісії у 2013 році не отримувала, в тому числі
в натуральній формі. Змiн у персональному склад i, щод о
посад ової особи, у звiтний перiод  не було. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Загальний
стаж керiвної роботи - 6  років. Посад и, які особа займала
протягом останніх п'яти років: керівник служби економічного
аналізу д епартаменту фінансового контролю та аналізу,
заступник голови ревізійної комісії. Посад ова особа обіймає
посад у керівника служби економічного аналізу д епартаменту
фінансового контролю та аналізу ВАТ "Електрозавод " , 107023,
Росія, м.Москва, вул.Електрозавод ська, 21. Посад ова особа не
над ала згод у на розкриття паспортних д аних.

1) посад а Секретар ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Сушкова Олена Юріївна



3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1966

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 8

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ "Електрозавод ", заступник керівника д епартаменту
фінансового контролю та аналізу

8) д ата обрання та термін, на який обрано 24.04.2012, на 4  роки

9) опис Секретар Ревізійної комісії провод ить організаційну та
під готовчу роботу, вед е протоколи засід ань і від повід ає за
д остовірність внесених д о них від омостей Обов'язки секретаря
ревізійної комісії: 1)провод ити планові та спеціальні перевірки
фінансово-господ арської д іяльності Товариства; 2) своєчасно
склад ати висновки за під сумками перевірок та над авати їх
Нагляд овій рад і, Виконавчому органу та ініціатору провед ення
позапланової перевірки; 3)над авати Загальним зборам від омості
про результати провед ених перевірок та виявлені нед оліки і
порушення; 4) негайно інформувати Нагляд ову рад у та
Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які
виявлені під  час перевірок; 5) зд ійснювати контроль за усуненням
виявлених під  час перевірок нед оліків і порушень та за
виконанням пропозицій Ревізійної комісії щод о їх усунення; 6)
вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі
виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посад овими особами
Товариства. Винагород у за виконання обов'язків секретаря
ревізійної комісії у 2013 році не отримувала, в тому числі в
натуральній формі. Змiн у персональному склад i, щод о
посад ової особи, у звiтний перiод  не було. Непогашених
суд имостей за корисливi та посад овi злочини не має. Загальний
стаж керiвної роботи - 8 років. Посад и, які особа займала
протягом останніх п'яти років: Керівник служби управління
фінансовим капіталом, заступник керівника д епартаменту
фінансового контролю та аналізу, секретар ревізійної комісії.
Посад ова особа обіймає посад у заступника керівника
д епартаменту фінансового контролю та аналізу ВАТ
"Електрозавод " , 107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозавод ська,
21. Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних
д аних.

1) посад а Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
або повне найменування юрид ичної особи

Кармазь Люд мила Іллівна

3) паспортні д ані фізичної особи (серія, номер,
д ата вид ачі, орган, який вид ав)* або код  за
ЄД РПОУ юрид ичної особи

д /н, д /н, д /н

4) рік народ ження** 1958

5) освіта** Вища

6) стаж керівної роботи (років)** 12

7) найменування під приємства та поперед ня
посад а, яку займав**

ВАТ «ВІТ», заступник головного бухгалтера

8) д ата обрання та термін, на який обрано 28.02.2011, на невизначений термін

9) опис Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера: - організовує
бухгалтерський облік; - зд ійснює звітність; - під писує спільно з
генеральним д иректором усі д окументи грошового, кред итного та
майнового характеру, звіти про фінансові результати та баланси;
- несе персональну від повід альність за правильність та
законність вирішення фінансових питань Товариства. Розмір
виплаченої винагород и за виконання обов'язків головного
бухгалтера у 2013 році склав 8980,00грн/міс., винагород у
отримувала у вигляд і заробітної плати. Змiн у персональному
склад i, щод о посад ової особи, у звiтний перiод  не було.
Непогашених суд имостей за посад овi та корисливi злочини не
має. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Поперед ні
посад и, які особа займала протягом останніх п'яти років:
ад міністратор системи, заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер. Посад и на буд ь-яких інших під приємствах не обіймає.
Посад ова особа не над ала згод у на розкриття паспортних д аних.

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних. У разі ненад ання згод и
посад ової особи на розкриття паспортних д аних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щод о фізичних осіб.

2. Інформація про волод іння посад овими особами емітента акціями емітента

По сад а Прізвище,
ім'я, по

батько ві
фізично ї

о со би або
по вне

Паспо ртні
д ані

фізично ї
о со би
(серія,
но мер,

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника



найменування
юрид ично ї

о со би

д ата
вид ачі,
о рган,
який

вид ав)*
або  ко д  за

ЄДРПОУ
юрид ично ї

о со би

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Макаревич
Наталiя
Волод имирiвна

д /н, д /н, д /н 10 0.00014 10 0 0 0

Голова
нагляд ової
рад и

ВАТ
"Електрозавод "

д /н,
05758078 ,
д /н

5782478 81.2739 5782478 0 0 0

Генеральний
д иректор

Паук Юрiй
Iванович

д /н, д /н, д /н 100 0.0014 100 0 0 0

Член
нагляд ової
рад и

Ковальов
Вiктор
Д митрович

д /н, д /н, д /н 15 0.0002 15 0 0 0

Член
нагляд ової
рад и

Шаталова
Марiя
Волод имирiвна

д /н, д /н, д /н 1 0.000014 1 0 0 0

Головний
бухгалтер

Кармазь
Люд мила
Iллiвна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Секретар
нагляд ової
рад и

Соловйов
Валерiй
Прохорович

д /н, д /н, д /н 100 0.0014 100 0 0 0

Заступник
голови
ревізійної
комісії

Сушкова Олена
Юріївна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Секретар
Ревізійної
комісії

Кулікова
Лариса
Михайлівна

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Член
нагляд ової
рад и

Трегубов Ігор
Сергійович

д /н, д /н, д /н 0 0 0 0 0 0

Усього 5782704 81.277054 5782704 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі над ання згод и фізичної особи на розкриття паспортних д аних.



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій
емітента

Найменування
юрид ично ї о со би

Ко д  за
ЄДРПОУ

Місц езнахо д ження Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

ПАТ
"Запорiжтрансформатор"

00213428 Україна,
Запорізька область,
д /н, 69600, м.
Запоріжжя,
Д нiпропетровське
шосе, буд . 3

1133703 15.9345 1133703 0 0 0

ВАТ "Електрозавод " 05758078 Росія, д /н, д /н, м.
Москва,
вул.Електрозавод ська,
буд . 21

5782478 81.2739 5782478 0 0 0

Прізвище, ім'я, по
батько ві фізично ї

о со би*

Серія, но мер, д ата вид ачі
паспо рта, найменування

о ргану, який вид ав паспо рт**

Кількість
акц ій
(шт.)

Від
загально ї
кілько сті
акц ій (у

від со тках)

Кількість за вид ами акц ій

про сті
іменні

про сті на
пред 'явника

привілейо вані
іменні

привілейо вані
на

пред 'явника

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

Усього 6916181 97.2084 6916181 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не д ала згод и на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид
загальних

збо рів*

черго ві по зачерго ві

X  

Д ата
провед ення

16.04.2013

Кворум
зборів**

97.2

Опис Перелік питань, що розгляд алися на загальних зборах: 
1. Обрання секретаря зборів.
2. Звіт виконавчого органу за 2012 рік та його затверд ження. Визначення основних напрямів
д іяльності на 2013 рік.
3. Звіт нагляд ової рад и та його затверд ження.
4 . Затверд ження звіту та висновку ревізійної комісії.
5. Затверд ження річного звіту за 2012 рік.
6 . Розпод іл прибутку за 2012 рік. 
7. Від кликання членів нагляд ової рад и.
8. Обрання членів нагляд ової рад и.
9 . Затверд ження умов цивільно-правових д оговорів з членами нагляд ової рад и.
10. Обрання особи, уповноваженої на під писання від  імені Товариства цивільно-правових
д оговорів з членами нагляд ової рад и.
11. Внесення змін д о Статуту Товариства. 
12. Призначення особи, уповноваженої на під писання змін д о Статуту Товариства.
13. Поперед нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не
більш од ного року з д ати прийняття такого рішення, та над ання повноважень на уклад ання таких
правочинів.

Осіб, які под авали пропозиції д о переліку питань поряд ку д енного, не було. Загальні збори
скликалися за ініціативою нагляд ової рад и. 

Результати розгляд у питань поряд ку д енного:
1. Обрати секретарем зборів - Глібову Ганну Юріївну. 

2. Затверд ити звіт виконавчого органу за 2012р. Визначити основні напрями д іяльності на 2013р.:
1. По замовленням з Від критим акціонерним товариством Холд инговою компанією
«Електрозавод », Росія:
- розробити не менш 45 проектів силових трансформаторів;
- завершити виготовлення, провести випробування та зд ати міжвід омчій комісії д ослід ний зразок
силового елегазового трансформатора 21МВА, 220кВ; 
- виготовити комплект перетворювальних трансформаторів д ля статичного перетворювача
частоти СПЧ-2000.
2. Прод овжити розробку та впровад ження комплексу заход ів з під вищення ефективності науково-
технічної та господ арської д іяльності ПАТ «ВІТ» (оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а
також чисельності робітників).
3. Прод овжити приймати участь у енергетичних програмах закорд онних країн (Китай, Інд ія,
Півд енно-Схід на Азія, Латинська Америка) на базі ліцензійних угод  та контрактів щод о
інжинірингових послуг. 

3. Затверд ити звіт нагляд ової рад и. 

4 . Затверд ити звіт та висновок ревізійної комісії.

5. Затверд ити річний звіт за 2012 рік. 

6 . Чистий прибуток у сумі 362,0  тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господ арської
д іяльності у 2012р., залишити в розпоряд женні ПАТ «ВІТ».

7. Від кликати членів нагляд ової рад и у повному склад і:
ВАТ «Електрозавод » - голова нагляд ової рад и
Гвозд єв Михайло Волод имирович - заступник голови нагляд ової рад и
Ковальов Віктор Д митрович - член нагляд ової рад и
Шаталова Марія Волод имирівна - член нагляд ової рад и
Соловйов Валерій Прохорович - секретар нагляд ової рад и 

8. За результатами кумулятивного голосування на новий термін 3 роки обрано нагляд ову рад у у
склад і 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими канд ид атами:
ВАТ «Електрозавод »
Трегубов Ігор Сергійович
Ковальов Віктор Д митрович
Шаталова Марія Волод имирівна
Соловйов Валерій Прохорович

9.Затверд ити умови цивільно-правових д оговорів з членами нагляд ової рад и. 

10. Уповноважити Генерального д иректора ПАТ «ВІТ» на під писання від  імені Товариства
цивільно-правових д оговорів з членами нагляд ової рад и.

11. Внести зміни д о Статуту Товариства.
Розд іл 3. Юрид ичний статус Товариства
Викласти п. 3.10. у наступній ред акції:
«3.10. У склад і Товариства д іє самостійний під розд іл «ВІТ-СЕПРО», який виконує функції органу з
сертифікації трансформаторного облад нання та високовольтної апаратури від повід но д о вимог
Д СТУ EN 45011-2001 та Д СТУ 3411-04.
Під розд іл «ВІТ-СЕПРО» під поряд ковується Генеральному д иректору Товариства.
Функціональна самостійність «ВІТ-СЕПРО» забезпечується таким чином:
керівник під розд ілу призначається на посад у та звільняється з неї Генеральним д иректором
Товариства за узгод женням з Нагляд овою рад ою;
під розд іл має право зовнішнього листування і може мати власний субрахунок у банку.
Товариство організовує д іяльність «ВІТ-СЕПРО» таким чином, щоб забезпечувалась незалежність
керівництва і персоналу під розд ілу від  буд ь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску,
який міг би впливати на результати сертифікації».
Розд іл 10. Загальні збори акціонерів
Викласти останній абзац п.10.45 у наступній ред акції:



«Секретар Загальних зборів обирається Нагляд овою рад ою Товариства. Повноваження секретаря
Загальних зборів припиняються після оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів
Товариства».

12. Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на під писання змін д о Статуту.
Уповноважити виконавчий орган Товариства на зд ійснення всіх д ій, пов’язаних з реєстрацією змін
д о Статуту.

13. Питання поряд ку д енного «Поперед нє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом не більш од ного року з д ати прийняття такого рішення, та над ання
повноважень на уклад ання таких правочинів» зняти з розгляд у.

___________

* Поставити помітку "X" у від повід ній графі.

** У від сотках д о загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публічне акціонерне товариство "Національний д епозитарій
України"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 30370711

Місцезнаход ження Україна, д /н, м. Київ, 01001, вул. Б.Грінченка, буд .3

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

д /н

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

д /н

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента д /н

Міжміський код  та телефон 044-377-70-16

Факс 044-279-13-22

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарiю цiнних паперiв

Опис Станом на 31.12.2013 д іяльність д епозитарію не є ліцензійною,
ПАТ "НД У" має статус Центрального д епозитарію, тому не
заповнюються пункти щод о номеру ліцензії або іншого
д окумента на цей вид  д іяльності, назва д ержавного органу, що
вид ав ліцензію або інший д окумент та д ата вид ачі ліцензії або
іншого д окумента. Д о 12.10.2013 д іяла ліцензія АВ №581322,
вид ана Д КЦПФР 25.05.2011. Особа над ає послуги д епозитарію.

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

ПРИВАТНА АУД ИТОРСЬКА ФІРМА "ЛІНАРА-АУД ИТ"

Організаційноправова форма Приватне під приємство

Код  за ЄД РПОУ 22162298

Місцезнаход ження Україна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69091, вул.
Нижньод ніпровська, буд . 14, кв. 24

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

Свід оцтво №0680

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Ауд иторська палата України

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 26.01.2001

Міжміський код  та телефон (061) 212-56-33

Факс (061) 224-33-38

Вид  д іяльності Ауд итор (ауд иторськa фiрмa), якa над ає ауд иторськi послуги
емiтенту

Опис Особа над ає ауд иторські послуги.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ПРИВАТБАНК"

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 14360570

Місцезнаход ження Україна, Д ніпропетровська область, д /н, м. Д ніпропетровськ,
49094, вул.Набережна Перемоги, буд . 50

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

АЕ 263148

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 12.06.2013

Міжміський код  та телефон (056) 716-53-30

Факс (056) 716-53-30

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка зд iйснює професiйну д епозитарну
д iяльнiсть д епозитарної установи

Опис Строк д ії ліцензії: з 12.10.2013 необмежений. Особа над ає
послуги д епозитарної установи.

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

Приватне Акціонерне Товариство "Українська пожежно-страхова
компанія" (Запорізьке обласне управління)

Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство

Код  за ЄД РПОУ 25969506

Місцезнаход ження Укрїна, Запорізька область, д /н, м. Запоріжжя, 69095, вул. Гоголя,
буд . 149 корп. 1 оф. 2

Номер ліцензії або іншого д окумента на цей вид
д іяльності

АВ №584505

Назва д ержавного органу, що вид ав ліцензію
або інший д окумент

Міністерство фінансів України

Д ата вид ачі ліцензії або іншого д окумента 07.05.2009

Міжміський код  та телефон (061) 222-29-66

Факс (061) 222-29-56

Вид  д іяльності Юрид ична особа, яка над ає страховi послуги емiтенту



Опис Особа над ає страхові послуги.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Міжнаро д ний
ід ентифікац ійний

но мер

Т ип ц інно го
папера

Ф о рма
існування та

фо рма випуску

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
акц ій
(штук)

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутно му
капіталі (у
від со тках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23.12.2009 17/08/1/09 Запорiзьке
територiальне
управлiння
Д КЦПФР

UA4000063432 Акція проста
безд окументарна
іменна

Безд окументарні
іменні

0 .05 7114800 355740 100

Примітки: Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх та зовнішніх ринках. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть
від чужувати належні їм акції без згод и інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/д елістингу цінних паперів емітента на фонд ових біржах не було.
Товариство має намір щод о под ання заяви д ля д опуску на біржу Д од аткової емiсiї не зд ійснювали, рiшення щод о д од аткової емiсiї акцiй не приймалося.
Розміщення цінних паперів, д острокового погашення не було.

2. Інформація про облігації емітента (д ля кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Про ц ентна
ставка за

о блігац іями
(у

від со тках)

Т ермін
виплати

про ц ентів

Сума
виплачених
про ц ентів
за звітний

періо д
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) д исконтні облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Найменування
о ргану, що

зареєстрував
випуск

Но мінальна
вартість

(грн)

Кількість
у

випуску
(штук)

Ф о рма
існування
та фо рма
випуску

Загальна
но мінальна

вартість
(грн)

Найменування
то вару

(по слуги), під
який

зд ійснено
випуск

Дата
по гашення
о блігац ій

1 2 3 4 5 6 7 8 9

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

3. Інформація про інші цінні папери

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких під лягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрац ії
випуску

Вид  ц інних
паперів

Обсяг
випуску (грн)

Обсяг ро зміщених ц інних паперів на
звітну д ату (грн)

Умо ви о б ігу та
по гашення

1 2 3 4 5

д /н д /н д /н д /н д /н

д /н

2) інформація про похід ні цінні папери

Дата
реєстрац ії

випуску

Но мер
свід о ц тва

про
реєстрац ію

випуску

Вид
по хід них

ц інних
паперів

Різно вид
по хід них

ц інних
паперів

Серія Стро к
ро зміщення

Стро к
д ії

Стро к
(термін)

вико нання

Кількість
по хід них

ц інних
паперів у
випуску
(штук)

Обсяг
випуску

(грн)

Характерристика
базо во го  активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н д /н



XI. Опис бізнесу

Важливі под ії розвитку (у тому
числі злиття, под іл, приєд нання,
перетворення, вид іл);

Науково-д ослід ний інститут трансформаторобуд ування створено в 1959 році на
базі Запорізького трансформаторного завод у (Постанова Рад и Міністрів СРСР
від  07.08.1959р. №962).
Наказом Д ержкомітету з електротехніки при Д ержплані СРСР від  21.10.1963р.
№113 інституту був присвоєний статус Всесоюзного інституту
трансформаторобуд ування (ВІТ).
Наказом Мінмашпрому від  31.07.1992 р. №98 інститут призначено головною
організацією з питань науково-технічного забезпечення в галузі
трансформаторобуд ування та високовольтної апаратури.
Розпоряд женням Запорізької обласної рад и народ них д епутатів від  24.01.1995
р. №27 інститут перетворено у від крите акціонерне товариство "Український
науково-д ослід ний проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобуд ування" (ВАТ "ВІТ) від повід но д о Указу Презид ента України
від  15.06.1993р. №210/93 "Про корпоратизацію д ержавних під приємств".
У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» з метою
привед ення д іяльності і д окументів Товариства у від повід ність д о чинного
законод авства України найменування Від крите акціонерне товариство
«Український науково-д ослід ний проектно-конструкторський та технологічний
інститут трансформаторобуд ування» змінено на Публічне акціонерне товариство
«Український науково-д ослід ний проектно-конструкторський та технологічний
інститут трансформаторобуд ування» (рішення прийнято загальними зборами
акціонерів Протокол №17 від  10.06.2011р., Д ержавну реєстрацію провед ено
25.06.2011р.)
В д аний час ПАТ "ВІТ" повністю приватизоване і не має д ержавної частки акцій.
26 листопад а 2002 р. інститут атестовано як наукову установу, визначено
головним з питань науково-технічного забезпечення за напрямком: розробка
силового трансформаторного облад нання і високовольтної апаратури і
присвоєно вищу категорію "А" терміном д о 27 листопад а 2004 р. 
25 травня 2004 р. інститут переатестовано з під тверд женням вищої категорії "А"
терміном д о 27 листопад а 2007 р. 19 жовтня 2007 р. інститут пройшов чергову
атестацію з під тверд женням вищої категорії "А" і отримав Свід оцтво терміном д о
20 жовтня 2012 р.
25 груд ня 2012 року Д ержавним агентством з питань науки, інновацій та
інформатизації України було под овжено термін д ії атестації інституту як наукової
установи д о 25 груд ня 2017 року.
9  груд ня 2003 р. ВАТ "ВІТ" отримав Сертифікат від повід ності Системи якості Д СТУ
ISO-9001-2001 №UA2.020935, вид аний Д ержавним органом з сертифікації
прод укції, систем управління якістю і д овкіллям "Д онСЕРТ", м. Д онецьк (термін д ії
- листопад  2006 р.)
11 груд ня 2003 р. отримано Сертифікат від повід ності системи якості за
міжнарод ним станд артом ISO 9000- 2000 №143042 ТОВ "Бюро Верітас Україна",
м. Київ (термін д ії - листопад  2006 р.). У листопад і 2007 р. ТОВ "Бюро Верітас
Україна", м. Київ провед ено над зорний ауд ит Системи якості інституту на
від повід ність Д СТУ ISO-9001-2001 та ISO 9000-2000 і прийнято рішення про
под овження д ії Сертифікату на 2008 рік.
У листопад і 2008 року провед ено над зорний ауд ит і над ана позитивна оцінка
Системи якості інституту.
У результаті ресертифікаційного ауд иту, провед еного у жовтні 2009р.,
під приємство сертифіковано ОС «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на
від повід ність Системи Управління вимогам станд артів:
1. ISO 9001:2008 (Сертифікат №UA226142 від  09 листопад а 2009р., строк д ії д о
10 листопад а 2012р.);
2. Д СТУ ISO 9001:2009 (Сертифікат №0025 від  09 листопад а 2009р., строк д ії д о
10 листопад а 2012р.).
У результаті ресертифікаційного ауд иту, провед еного у листопад і 2012 року,
під приємство сертифіковано ОС «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на
від повід ність Системи Управління вимогам станд артів:
1. ISO 9001:2008 (Сертифікат №UA227041 від  12 листопад а 2012р., строк д ії д о
11 листопад а 2015р.);
2. Д СТУ ISO 9001:2009 (Сертифікат №0040 від  09 листопад а 2012р., строк д ії д о
10 листопад а 2015р.).

Злиття, под іл, приєд нання, перетворення та вид іл у звітному період і не
від бувались.

організаційна структура
емітента, д очірні під приємства,
філії, пред ставництва та інші
від окремлені структурні
під розд іли із зазначенням
найменування та
місцезнаход ження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
від повід но д о поперед ніх
звітних період ів;

Організаційна структура під приємства визначається основними напрямами
д іяльності.
Інститут має конструкторські, д ослід ні, технологічні під розд іли, економічні служби
та цех експериментального виробництва.
У склад і Товариства д іє під розд іл "ВІТ-СЕПРО", який виконує функції органу з
сертифікації трансформаторного облад нання та високовольтної апаратури і
під поряд ковується генеральному д иректору ПАТ "ВІТ".
Уд осконалення організаційної структури інституту провод иться постійно.
Д очірніх під приємств, філій, пред ставництв та інших від окремлених структурних
під розд ілів немає. У звiтному перiод i в органiзацiйнiй структурi емiтента в
порiвняннi з поперед нiм звiтним перiод ом змiн не було.

серед ньооблікова чисельність
штатних працівників облікового
склад у (осіб), серед ня
чисельність позаштатних
працівників та осіб, які
працюють за сумісництвом
(осіб), чисельність працівників,
які працюють на умовах
неповного робочого часу (д ня,
тижня) (осіб), фонд у оплати
праці. Крім того, зазначаються
факти зміни розміру фонд у
оплати праці, його збільшення
або зменшення від носно
поперед нього року.
Зазначається кад рова програма
емітента, спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації

Серед ньооблікова чисельність штатних працівників облікового склад у — 457 осіб.

Позаштатних працівників у звітному період і не було.

Серед ня численність осіб, які працюють за сумісництвом — немає. 

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (д ня,
тижня)- 9  осіб

Фонд  оплати праці за 2013 рік склав 21131 тис.грн.

У 2013 році фонд  оплати праці зменшився від носно поперед нього звітного
період у на на 5824 тис. грн.

Кад рова програма емітента: Кад рова програма ПАТ «ВІТ» спрямована на
забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам під приємства.
Розробка планів під готовки та під вищення кваліфікації кад рів зд ійснюється
щорічно з урахуванням замовлень під розд ілів під приємства.



її працівників операційним
потребам емітента;

Рівень професійної під готовки персоналу забезпечується шляхом організації
період ичного навчання робітників основних професій і спеціалістів. Оцінка рівня
під готовки і кваліфікації зд ійснюється кваліфікаційними і атестаційними комісіями.
Застосовуються такі вид и навчання:
Систематичне самостійне навчання працівників; короткострокове навчання
керівників і спеціалістів в наукових організаціях, навчальних центрах як в Україні,
так і за її межами; перепід готовка робітників; навчання робітників суміжним
професіям; під вищення кваліфікації працівників.
Навчання і під вищення кваліфікації кад рів зд ійснюється за участю
висококваліфікованих спеціалістів інституту, запрошенням в якості виклад ачів
д освід чених спеціалістів сторонніх організацій, від від увань лекцій, семінарів.
Короткострокове навчання керівників під розд ілів і спеціалістів провод иться в
центрах під вищення кваліфікації кад рів терміном д о трьох тижнів з від ривом від
роботи.
Д овгострокове період ичне навчання керівників і спеціалістів провод иться не
рід ше од ного разу у п’ять років в учбових заклад ах системи під вищення
кваліфікації кад рів д ля більш глибокого вивчення новітніх д осягнень науки і
техніки, оволод іння новими метод ами наукових д ослід жень по профілю
д іяльності. Навчання провод иться по учбовим планам і програмам. Терміни
навчання: з від ривом від  роботи – д о трьох місяців, без від риву від  роботи – д о
шести місяців. За результатами навчання зд ійснюється перевірка знань і
вид ається свід оцтво.
Навчання в аспірантурі з тематики, в якій заінтересоване під приємство,
призначене д ля вирішення наукових проблем і під готовки наукових кад рів вищої
кваліфікації. Після навчання в аспірантурі і отримання д иплома спеціалістам
над ається перевага д ля зайняття посад , які потребують під вищеного рівня
під готовки і уміння самостійно вести науково-д ослід ну роботу.
Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі з від ривом або без
від риву від  виробництва, можуть бути д опущені д о захисту канд ид атської
д исертації.
Атестація наукових працівників провод иться на під приємстві систематично з
метою виявлення їх професійного рівня і від повід ності кваліфікаційним вимогам,
які пред ’являються д о займаних посад .

належність емітента д о буд ь-
яких об'єд нань під приємств,
найменування та
місцезнаход ження об'єд нання,
зазначаються опис д іяльності
об'єд нання, функції та термін
участі емітента у від повід ному
об'єд нанні, позиції емітента в
структурі об'єд нання;

Емітент не належить д о буд ь-яких об’єд нань під приємств.

спільна д іяльність, яку емітент
провод ить з іншими
організаціями, під приємствами,
установами, при цьому
вказуються сума вклад ів, мета
вклад ів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий
фінансовий результат за звітний
рік по кожному вид у спільної
д іяльності;

Емітент не провод ить спільну д іяльність з іншими організаціями, під приємствами,
установами.

буд ь-які пропозиції щод о
реорганізації з боку третіх осіб,
що мали місце протягом
звітного період у, умови та
результати цих пропозицій;

Пропозиції щод о реорганізації від  третіх осіб не над ход или.

опис обраної облікової
політики (метод  нарахування
амортизації, метод  оцінки
вартості запасів, метод  обліку
та оцінки вартості фінансових
інвестицій тощо);

Облікова політика:
Згід но Закону України № 3332-VI от 12.05.2011г "Про внесення змін д о Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фінансову звiтнiсть в Українi" згід но Статті
12-1 пункту 2, на під приємстві у 2012 році були провед ені трансформаційні зміни
д ля склад ання звітності за міжнарод ними станд артами. Так, на вимоги МСФО 1
"Под ання фінансової звітності" та МСФО 34 "Проміжна фінансова звітність" були
провед ені трансформації та перекласіфікації по  д еяким статтям обліку:
1. Оцінка і облік основних засобів зд ійснюється у від повід ності з МСБО 16
"Основнi засоби". Од иницею обліку визначається окремий об`єкт основних
засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби
класифікуються по групах.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного
метод у, як в бухгалтерському, так і под атковому обліках.
Первинна оцінка основних засобів зд ійснюється по справед ливій вартості, що
визначена у від повід ності д о норм МСБО 16 "Основнi засоби".
2. Оцінка і облік нематеріальних активів зд ійснюється згід но МСБО 38
"Нематерiальнi активи". Од иницею обліку визначається окремий об`єкт
нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням
прямолінійного метод у (рівномірним списанням протягом всього строку корисної
експлуатації).
3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей зд ійснюється згід но з
вимогами МСБО № 2 "Запаси". Од иницею бухгалтерського обліку запасів
визначається ід ентифікована вартість від повід ної од иниці запасів.
Первинна вартість запасів, прид баних за плату, визначається по собівартості
прид бання запасів.
Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, визначається
згід но МСБО 16 "Основні засоби".
При вибутті, запаси оцінюються згід но станд арту МСБО № 2 "Запаси".
Запаси, що не приносять інституту економічної вигод и, визнаються неліквід ними і
списуються.
4 . Під  поняття запасів д ля цілей МСФО 2 під пад ає незавершене виробництво,
тому фактично вказаним станд артом в обліку Товариства регулюється поряд ок
оцінки незавершеного виробництва на звітну д ату. Незавершене виробництво по
замовленням від ображається в бухгалтерському обліку і балансі по фактичній
собівартості виробництва.
5. Заробітна плата нараховується згід но з законод авством України та у
від повід ності з колективним д оговором, з урахуванням вимог МСФО №19
6. Від ображення в обліку д оход ів зд ійснюється у від повід ності з вимогами МСФО



18 "Д охід " на під ставі принципу нарахування і від повід ності.
7. Стосовно витрат, окремого станд арту в МСФО не перед бачено. Таким чином,
при обліку витрат під приємство орієнтувалося на Концептуальну основу
склад ання 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 "Под аток на прибуток", МСФО (IAS) 17 "Оренд а", МСФО (IAS) 19 "Виплати
працівникам", МСФО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні
активи". 
Під приємство при склад анні звітності чітко  д отримувалося § 19 МСБУ 18 щод о
застосування принципу від повід ності д оход ів і витрат, тобто д оход и і витрати,
пов'язані з од нією і тією ж операцією або іншою под ією, признаються од ночасно.
8. Д ля забезпечення склад ання фінансового звіту під приємство користується
МСФО 1 "Под ання фінансової звітності"
9 . Враховуючи специфіку роботи під приємства використовується позамовний
метод  обліку витрат і калькування собівартості прод укції (робіт,послуг).
Собівартість виробництва включає:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати (нарахування на зарплату, від ряд ження, послуги сторонніх
організацій);
- загальновиробничі витрати.
Ад міністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на утримання
об`єктів соціально-культурного призначення та інші операційні витрати д о склад у
собівартості виробництва не зараховуються (Метод ичні рекоменд ації
Міністерства освіти та науки України від  21.02.2006 р. № 119).
Бухгалтерський облік в інституті автоматизований і вед еться по журнально-
орд ерній системі з використанням програмного прод укту "1С-Під приємство" з
урахуванням д оробки згід но специфіки під приємства.
Метод  обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій наказом про обліку політику
не перед бачений.

основні вид и прод укції або
послуг, що їх виробляє чи
над ає емітент, за рахунок
прод ажу яких емітент отримав
10 або більше від сотків д оход у
за звітний рік, у тому числі
обсяги виробництва (у
натуральному та грошовому
виразі), серед ньореалізаційні
ціни, суму виручки, окремо
над ається інформація про
загальну суму експорту, а також
частку експорту в загальному
обсязі прод ажів,
перспективність виробництва
окремих товарів, виконання
робіт та над ання послуг;
залежність від  сезонних змін;
про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні
ризики в д іяльності емітента,
заход и емітента щод о
зменшення ризиків, захисту
своєї д іяльності та розширення
виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й метод и
прод ажу, які використовує
емітент; про д жерела сировини,
їх д оступність та д инаміку цін;
інформацію про особливості
стану розвитку галузі
виробництва, в якій зд ійснює
д іяльність емітент, рівень
впровад ження нових
технологій, нових товарів, його
становище на ринку;
інформацію про конкуренцію в
галузі, про особливості
прод укції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку
емітента; кількість
постачальників за основними
вид ами сировини та матеріалів,
що займають більше 10
від сотків в загальному об'ємі
постачання, у разі якщо емітент
зд ійснює свою д іяльність у
д екількох країнах, необхід но
зазначити ті країни, у яких
емітентом отримано 10 або
більше від сотків від  загальної
суми д оход ів за звітний рік;

Основні вид и прод укції (послуг), за рахунок прод ажу яких ПАТ «ВІТ» отримав 10
або більше від сотків д оход у за 2013 рік: 
1) виготовлення силових та спеціальних трансформаторів;
2) розробка конструкторської та технічної д окументації на трансформатори і
реактори;
3) програмне забезпечення.

Обсяги виробництва основних вид ів прод укції - 39535,01 тис.грн., сума виручки
28717,5 тис. грн.

Загальна сума експорту в загальному обсязі прод аж 18341 тис. грн., частка
експорту в загальному обсязі прод ажів - 45%.

Серед ньореалізаційні ціни: не розраховувались.

Перспективність виробництва окремих товарів, робіт, послуг:
В останній час зростає попит на вимірювальні трансформатори і випробувальні
установки з елегазовою ізоляцією. Від значається зацікавленість закорд онних
споживачів в прид банні інжинірингових послуг у галузі трансформаторів 500-
750кВ.
Згід но із замовленнями у 2014 році буд уть виконуватись роботи за напрямами:
1. Проекти, розробки:
- конструкторська д окументація на трансформатори 10-220 кВ з поліпшеними
характеристиками;
- розробка технологічного устаткування;
- випробування електротехнічного облад нання.
2. Науково-д ослід на робота:
- д ослід ження похибок трансформаторів напруги на місці їх встановлення в
електромережах;
- под альший розвиток програмного забезпечення САПР ТОН д ля розрахунків
трансформаторів.
3.Виготовлення прод укції:
- елегазовий трансформатор 21МВА/220кВ;
- сухі реактори РОСА, СРО3;
- сухий трансформатор ТСЗПУ-1600/10-УХЛ4;
- випробувальні пересувні та стаціонарні установки;
- спеціальне технологічне облад нання д ля виробництва трансформаторів;
- комплект трансформаторів та електричних реакторів д ля статичного
перетворювача частоти СПЧ-2000
- силові трансформатори ТД ТН-40000/150-У1.
4 . Науково-технічні послуги
- метрологічна атестація виробів електротехнічного призначення;
- випробування розпод ільних трансформаторів на електрод инамічну стійкість;
- кліматичні випробування електротехнічного облад нання;
- сертифікаційні випробування та сертифікація виробів в рамках УкрСЕПРО.

Д іяльність під приємства не залежить від  сезонних змін.

Основні ринки збуту та основні клієнти:
Прод укція інституту має попит на ринках електротехнічного облад нання України,
країн СНД  та д алекого зарубіжжя. 

Структура реалізації прод укції ПАТ "ВІТ у 2013 році, %:
Росія – 31
Україна - 55
інші – 14

Інститутом освоєно випуск перетворювальних трансформаторів потужністю від
1 000 кВА д о 25 000 кВА д ля д жерел живлення постійного струму під приємств
чорної та кольорової металургії.
Ця номенклатура виробів і робіт практично не випускається на трансформаторних
під приємствах України, успішно конкурує на ринках СНД  з вед учими зарубіжними
фірмами.
Протягом тривалого часу в країнах СНД  були від сутні широкомасштабні програми
розвитку енергетики і необхід ність в трансформаторно-реакторному облад нанні
ультрависокої напруги (750 кВ, 1150 кВ, ± 500 кВ, ± 750 кВ). Тому інститут,
прод овжуючи д ослід ження в цій галузі, вийшов на ринки Кореї, Китаю по



трансформаторам класа напруги 750 і 1150 кВ, створив конкурентоспроможні
конструкції трансформаторно-реакторного облад нання на ці класи напруги.
По розробкам ПАТ «ВІТ» згід но Ліцензійних угод  з компанією Хюнд ай за останні
роки виготовлено більше 50 шт. трансформаторів класу напруги 765 кВ і б ільше, 10
шт. силових трансформаторів з елегазовою ізоляцією класу напруги 154 кВ.
Це д озволило розвинути напрями по створенню програмно-метод ичного
забезпечення (ПМЗ) д ля розрахунків трансформаторно-реакторного облад нання
на усі класи напруги, яке конкурентоспроможне, має попит, розширюється
географія користувачів. 

Основними споживачами прод укції та послуг інституту в Україні є під приємства
енергетики, електротехніки, металургійного комплексу та хімічної промисловості.
В країнах СНД  замовниками є ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД », а також інші електротехнічні
та металургійні під приємства.
Серед  країн д алекого зарубіжжя це фірми, що виготовляють електротехнічне
облад нання: ILJIN Electric (Корея), TELK (Инд ия), Hyundai (Корея), Simens
(Німеччина), Bharat Bijilee (Інд ія), Industrias IEM (Мексика), Transformers & Rectifiers
(Інд ія), Vijai Electricals, (Інд ія), Howard Industries (США), Wilson (Австралія), Delta Star
(США), ТBEA (Китай) та інш.

Основні ризики в д іяльності емітента:
Ризики в д іяльності під приємства пов’язані з постачанням матеріалів і
комплектуючих виробів, а також зі збутом готової прод укції.

Заход и емітента щод о зменшення ризиків:
Д ля захисту від  ризиків в інституті д іє така система роботи:
Вед уться переговори з кількома постачальниками, обирається од ин з них, а інші
залишаються в резерві. В основному інститут працює з перевіреними
постачальниками не од ин рік.
Замовники прод укції інституту після уклад ання д оговорів (контрактів) сплачують
аванси і тільки після цього виконуються роботи.

Заход и щод о захисту своєї д іяльності та розширення виробництва та ринків збуту:
Заход и щод о захисту своєї д іяльності
На вид  господ арської д іяльності, який вимагає спеціального д озволу, інститут має
ліцензію:
над ання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю д о 1000
номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і над ання в користування каналів електрозв’язку на території м.Запоріжжя.
Основні технічні рішення в області трансформаторобуд ування, які застосовуються
в розробках інституту захищені шістьма патентами України. Прод укція інституту
захищена д вома знаками д ля товарів і послуг. На під приємстві д іє (встановлений)
режим комерційної таємниці:
д іє «Інструкція про захист комерційної таємниці інституту»;
затверд жено «Перелік від омостей, що становлять конфід енційну інформацію та
комерційну таємницю ПАТ «ВІТ»;
д іє зобов’язання співробітника ПАТ «ВІТ» зі збереження комерційної таємниці.

Д ля розширення можливостей і обсягів з прод ажу програмного прод укту
спеціалісти інституту уд осконалюють існуючі метод ики і створюють нові, а також
беруть участь у міжнарод них конференціях, колоквіумах, сесіях СІГРЕ з метою
д осягнення міжнарод ного визнання розробок інституту і просування їх на ринку.
З метою створення конкурентоспроможної прод укції постійно оновлюється
д ослід но-випробувальна база інституту.
З метою просування своєї прод укції на ринку інститут бере участь у
спеціалізованих виставках, конференціях, постійно оновлює інформацію на
своєму сайті в Інтернеті. 

Канали збуту й метод и прод ажу, які використовує емітент:
У своїй д іяльності ПАТ «ВІТ» в основному застосовує прямий метод  збуту, тобто
працює напряму із споживачами без посеред ників. Постачання прод укції інституту
зд ійснюється згід но з умовами контрактів (д оговорів).

Д жерела сировини:
- електротехнічна сталь виробництва ENPAY, Туреччина, Legnano (Італія);
- обмоткові провод и виробництва ЗАТ «Москабель-Електрозавод », м.Москва,
ТОВ «Техпровід », м.Запоріжжя;
- конструкційна маломагнітна сталь виробництва металургійного завод у «Красный
Октябрь», м. Волгоград , Росія;

Д оступність та д инаміку цін: 
Ціни на матеріали д оговірні і залежать від  ситуації на ринку. Матеріали і ц іни д ля
ПАТ «ВІТ» д оступні.

Особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій зд ійснює д іяльність емітент:
Виробництво силових трансформаторів в Україні зд ійснюють ПАТ
«Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запорізький завод  над потужних
трансформаторів», ПАТ «Завод  малогабаритних трансформаторів», м. Запоріжжя
та ПАТ «Укрелектроапарат», м. Хмельницький. Вимірювальні трансформатори
струму та напруги виготовляє КО «Запорізький завод  високовольтної апаратури».
Вітчизняні виробники трансформаторно-реакторного облад нання в основному
постачають прод укцію на експорт у країни СНД  та д алекого зарубіжжя.
Головним пріоритетом розвитку вітчизняної електротехнічної промисловості є
технологічне переоснащення під приємств галузі, впровад ження д осягнень
світової і вітчизняної галузевої науки. Без цього зростатиме від ставання від
зарубіжних фірм і програш конкурентам не тільки на зовнішньому, але й на
внутрішньому ринку.

Рівень впровад ження нових технологій:
Незважаючи на суттєві д осягнення в наукових д ослід женнях інститут зможе
зберегти позиції на ринку за умови корінного технологічного переоснащення
виробничої та д ослід но-випробувальної бази, оскільки знос основних засобів
склад ає д о 60%.
Од ержання замовлень на ринках, які контролюються крупними концернами,
потребує постійного під вищення технічного рівня виробів, їх над ійності та
зниження цін.
Інститут має інтелектуальну власність (патенти, винаход и, ноу-хау, програмні



прод укти), висококваліфікованих спеціалістів, багаторічний д освід  д ля
просування своєї прод укції як на внутрішньому, так і на світовому ринках.

Інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості прод укції емітента:
В галузі проектування трансформаторного облад нання серед  під приємств
України конкурентом є ПАТ «Запоріжтрансформатор».
Інститут має науково-технічну базу д ля провед ення випробувань, аналогів якої
нема в Україні.
Існує значна технічна конкуренція із зарубіжними фірмами. 
Перед ові фірми активно уд осконалюють існуюче електротехнічне облад нання та
розробляють нове:
а) трансформатори на напругу 1100 кВ (японські фірми "Хітачі" та "Тошиба");
б) трансформатори з елегазовою ізоляцією (японські фірми "Хітачі", "Тошиба" та
інші.);
в) електротехнічне облад нання д ля ліній перед ач постійного струму (TBEA, Китай).
г) д ослід ні зразки трансформаторів з використанням над провід ності (АВВ, Сіменс
).
По а), б), в) інститут має науково-д ослід ний зад іл; 
по г) – необхід не створення нової д ослід но-експериментальної бази і значних
інвестицій. Це під  силу великим концернам і д ержавним інвесторам.
Характерною тенд енцією розвитку світової енергетики на д аний період  є
комплектні поставки під  ключ – під станцій, ЛЕП, цілісних виробничих комплексів.
Успішне рішення цих зад ач під  силу таким від омим електротехнічним концернам,
як ВАТ «Електрозавод », Росія, Сіменс (Німеччина) та інш.
В Україні поки що цього нема. Хоча в д аний час комплектна поставка стає од ним
із основних показників конкурентоспроможності і нам, безумовно, треба
працювати над  цим питанням.

Особливостями прод укції інституту є під вищені вимоги з якості і над ійності,
оскільки трансформатори, реактори та високовольтна апаратура експлуатуються в
електричних мережах і системах і повинні бути вибухо- і пожежобезпечними.

Перспективні плани розвитку емітента:
Головна мета д іяльності інституту на перспективу – забезпечити
конкурентоспроможність своєї прод укції та послуг на світовому ринку.
Науково-технічний потенціал ПАТ «ВІТ» д озволяє проектувати електротехнічне
облад нання нового покоління, а саме:
- силові трансформатори та електричні реактори напругою 6-1150 кВ;
- трансформаторне облад нання д ля ліній електроперед ачпостійного струму
±110-750кВ;
- силові і вимірювальні вибухо- та пожежобезпечні трансформатори з елегазом
замість трансформаторного масла;
- трансформатори д ля електрометалургії;
- технологічне облад нання.
ПАТ «ВІТ» провод ить наукові д ослід ження, що д озволяє створювати на їх основі
нові технології і метод и розрахунків при проектуванні виробів.
На постійній основі виконується вд осконалення комплексу програм САПР ТОН.
Інститут зможе зберегти свої позиції за умови корінного технічного
переоснащення експериментального виробництва і д ослід но-випробувальної
бази.
На технічне переоснащення у 2014 році планується використати усі амортизаційні
від рахування, а також кошти з інших д жерел фінансування.
У плані заход ів по технічному переоснащенню пріоритетними напрямами є:
прид бання облад нання і мод ернізація виробничої бази цеху
експериментального виробництва, розвиток і уд осконалення д ослід но-
випробувальної бази, оновлення засобів вимірювання, створення та прид бання
нематеріальних активів (програмного забезпечення).
На світовому ринку в останні роки спостерігається тенд енція розширення попиту
на інжинірингові послуги в галузі проектно-конструкторських робіт. Потребу в таких
послугах від чувають фірми, д е від сутні науково-технічні центри. Таким фірмам
вигід ніше замовляти науково-технічні послуги, ніж утримувати штат
висококваліфікованих спеціалістів-д ослід ників і створювати випробувальну базу.
Інститут має науково-д ослід ну та експериментальну базу, висококваліфікованих
спеціалістів, накопичений багаторічний д освід  д ля розширення експорту науково-
технічних послуг в країни д алекого зарубіжжя (Китай, Корея, Німеччина, Інд ія,
Австралія, США та інш.) та Росію.

Постачальники основних матеріалів, що займають більше 10 від сотків в
загальному об'ємі постачання: 
- електротехнічна сталь – ENPAY, Туреччина;
- обмоткові провод и – ТОВ «Техпровід », м.Запоріжжя.

Україна та Росія є основними країнами, у яких ПАТ «ВІТ» отримано більше 10% від
загальної суми д оход ів за 2013 рік. 
Емітент зд ійснює свою д іяльність (виробляє прод укцію) тільки на території
України.

основні прид бання або
від чуження активів за останні
п'ять років. Якщо під приємство
планує буд ь-які значні
інвестиції або прид бання,
пов'язані з його господ арською
д іяльністю, їх необхід но
описати, включаючи суттєві
умови прид бання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

Прид бано основних активiв за останнi п`ять рокiв: 
2009р. - на суму 810 тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и - 0  тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 481 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилад и -
165 тис.грн; машини та облад нання - 89 тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 31 тис.грн; iншi активи - 44 тис.грн. 
2010р. - на суму 792 тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и - 0  тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 219 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилад и -
123 тис.грн; машини та облад нання - 345 тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 93 тис.грн; iншi активи - 12 тис.грн. 
2011р. - на суму 1501тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и - 0  тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 689 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилад и -
207 тис.грн; машини та облад нання - 549 тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 41 тис.грн; iншi активи - 15 тис.грн. 
2012р. - на суму 364 тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и - 0  тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 91 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилад и -
50 тис.грн; машини та облад нання - 187 тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 23 тис.грн; iншi активи - 13 тис.грн.
2013р. - на суму 263 тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и - 0  тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 68 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилад и -
56 тис.грн; машини та облад нання - 139 тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 31 тис.грн; iншi активи - 44 тис.грн. 



Прод ано основних активiв (без ПД В) за останнi п`ять рокiв: 
2009р. - на суму 105,6  тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и, устаткування - 0  тис.грн;
обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 0  тис.грн; вимiрювальнi
прилад и - 0  тис.грн; машини та облад нання - 105,4  тис.грн; транспорт - 0  тис.грн;
iншi активи - 0 ,2 тис.грн. 
2012р. - на суму 8 тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и, устаткування - 0  тис.грн;
обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 0  тис.грн; вимiрювальнi
прилад и - 0  тис.грн; машини та облад нання - 8 тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iншi
активи - 0  тис.грн. 
2013р. - на суму 6  тис.грн, у т.ч.: буд iвлi, споруд и, устаткування - 0  тис.грн;
обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 0  тис.грн; вимiрювальнi
прилад и - 0  тис.грн; машини та облад нання - 0  тис.грн; транспорт - 0  тис.грн; iншi
активи - 6  тис.грн.
Протягом 2010-2011рр. основнi активи не прод авались. 

Лiквiд овано активiв: у 2009 р. - 567 тис.грн, у 2010р. - 560 тис.грн, у 2011р.- 894
тис.грн, у 2012р.- 120 тис.грн, у 2013р. - 140 тис. грн.

За рахунок власних коштів у сумі 1483 тис. грн. виконано реконструкцію інженерних
комунікацій; мод ернізацію та капітальний ремонт облад нання; прид бано
облад нання, прилад и, обчислювальну техніку.

Емітент не планує буд ь-які значні інвестиції або прид бання, пов'язані з його
господ арською д іяльністю.

правочини з власниками
істотної участі, членами
нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу,
афілійованими особами,
зокрема всі правочини,
уклад ені протягом звітного року
між емітентом або його
д очірніми/залежними
під приємствами,
від окремленими під розд ілами,
з од ного боку, і власниками
істотної участі, членами
нагляд ової рад и або членами
виконавчого органу, з іншого
боку. За цими правочинами
зазначаються: д ата, сторони
правочину, його зміст, сума,
під става уклад ання та метод ика
ціноутворення, застосована
емітентом д ля визначення суми
правочину та за необхід ності
інша інформація;

Протягом звітного період у ПАТ «ВІТ» було уклад ено наступні правочини з
членами нагляд ової рад и:
16.04.2013, з ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД », цивільно-правовий д оговір на виконання
повноважень Голови нагляд ової рад и, безоплатний, згід но рішення загальних
зборів;
16.04.2013, з Соловйовим В.П., цивільно-правовий д оговір на виконання
повноважень члена нагляд ової рад и, безоплатний, згід но рішення загальних
зборів;
16.04.2013, з Шаталовою М.В., цивільно-правовий д оговір на виконання
повноважень члена нагляд ової рад и, безоплатний, згід но рішення загальних
зборів;
16.04.2013, з Ковальовим В.Д ., цивільно-правовий д оговір на виконання
повноважень члена нагляд ової рад и, безоплатний, згід но рішення загальних
зборів;
16.04.2013, з Трегубовим І.С., цивільно-правовий д оговір на виконання
повноважень члена нагляд ової рад и, безоплатний, згід но рішення загальних
зборів.

Протягом звітного період у ПАТ «ВІТ» уклад ались наступні правочини з власниками
істотної участі:
11.11.2013, з ПАТ «ЗТР», випробування перемикаючих пристроїв, 344000грн., ц іна
д оговірна, витратний метод ;
22.10.2013, з ПАТ «ЗТР», випробування на граничну кратність трансформатору
току, 40000грн., ц іна д оговірна, витратний метод ;
01.01.2013, з ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД », перед ача робочого проекту, щод о
трансформаторів, 3538917грн., ц іна д оговірна, нормативний метод ;
30.04.2013., з ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД », оправка розжимна у кількості 3-х штук,
133449грн., ц іна д оговірна, нормативний метод ;
08.05.2013, з ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД », розробка та перед ача робочого проекту на
трансформатори, 2079295грн., ц іна д оговірна, нормативний метод ;
18.12.2013, з ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД », розробка та перед ача технічної
д окументації на трансформатори, 1161097грн., ц іна д оговірна, нормативний
метод ;
д е ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД » також є афілійованою особою товариства.
Протягом звітного період у ПАТ «ВІТ» не уклад ало правочини з виконавчим
органом.

основні засоби емітента,
включаючи об'єкти оренд и та
буд ь-які значні правочини
емітента щод о них; виробничі
потужності та ступінь
використання облад нання;
спосіб утримання активів,
місцезнаход ження основних
засобів. Крім того, необхід но
описати екологічні питання, що
можуть позначитися на
використанні активів
під приємства плани
капітального буд івництва,
розширення або
уд осконалення основних
засобів, характер та причини
таких планів, суми вид атків, у
тому числі вже зроблених, опис
метод у фінансування,
прогнозні д ати початку та
закінчення д іяльності та
очікуване зростання
виробничих потужностей після її
завершення;

Виробничі потужності та ступінь використання облад нання:
Д о виробничих потужностей належать: інженерний корпус, великий
високовольтний зал, верстати, технологічне облад нання та випробувальне
устаткування.
Верстати та технологічне облад нання використовуються д ля виробництва
трансформаторів та високовольтної апаратури, а саме:
намотування обмоток;
термовакуумної сушки обмоток;
регенерації та сушки трансформаторного масла;
виготовлення металоконструкцій;
термовакуумної обробки активних частин.
Облад нання використовується в од нозмінному робочому режимі. Коефіцієнт
використання облад нання – 0 ,7.
Можуть бути виготовлені 3-4  трансформатора потужністю 25 000 - 40 000 кВА/110
за рік.

Спосіб утримання активів: Облад нання утримується у приміщеннях, захищених від
впливу атмосферних явищ.

Місцезнаход ження основних засобів:
Верстати і технологічне облад нання встановлені на площах великого
високовольтного залу. Випробувальне облад нання встановлено на площах
лабораторно – експериментального корпусу та великого високовольтного залу.
Прилад и вмонтовані у випробувальні стенд и, які розташовані на випробувальних
полях, захищених огорожами згід но вимог техніки безпеки.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів під приємства:
На під приємстві використовується облад нання, яке є д жерелом викид ів шкід ливих
речовин. Це вакуум-сушильні насоси, вакуум-сушильні шафи. Основні шкід ливі
речовини – це пари мінеральних масел, які попад ають в атмосферу, але не
перевищують д опустимих норм.Об’єкти оренд и та буд ь-які значні правочини
емітента щод о них
ПАТ «ВІТ» оренд ує за д оговором з ВАТ «Електрозавод » (Москва, Росія):



інженерний корпус (9-ти поверхова буд івля);
частина лабораторно-д ослід ного корпусу;
буд івля під станції.

Значних правочинів щод о об’єктів оренд и на від бувалось.

Планів капітального буд івництва, розширення або уд осконалення основних
засобів немає.

проблеми, які впливають на
д іяльність емітента; ступінь
залежності від  законод авчих
або економічних обмежень;

У зд ійсненні фінансово-господ арської д іяльності інституту суттєвими
перешкод ами на шляху збільшення обсягів виробництва та поліпшення
фінансового стану є:
1.Від сутність пільг д ля науково-д ослід них організацій по ПД В та опод аткуванню
прибутку.
2. Від сутність обов’язкової сертифікації імпортованого електротех-нічного
облад нання, яке постачається на важливі енергооб`єкти України. Це сприяє
д оступу на ринок неякісної д орогої зарубіжної прод укції та зменшує поставки
вітчизняного електротехнічного облад нання.
3. Необхід ність виплати різниці між сумою пенсії, призначеної науковим
працівникам згід но із Законом "Про наукову та науково-технічну д іяльність", та
сумою пенсії, обчисленої від повід но д о інших законод авчих актів, на яку мають
право зазначені особи, за рахунок коштів інституту, з урахуванням збільшення.
Ступінь залежності від  законод авчих або економічних обмежень - високий.

факти виплати штрафних
санкцій (штраф, пеня, неустойка)
і компенсацій за порушення
законод авства;

Сплаченi штрафнi санкцiї за результатами д іяльності у 2013 році становлять 4 ,5
тис.грн.:
- 2,5 тис.грн. штрафні санкції, сплачені на користь фірм-перевезників за
понад нормативний простой транспортних засобів у зоні митного контролю;
- 2 тис.грн штрафні санкції по  митному д екларуванню грузів.
Компенсацій за порушення законод авства не було.

опис обраної політики щод о
фінансування д іяльності
емітента, д остатність робочого
капіталу д ля поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквід ності за оцінками фахівців
емітента;

Опис обраної політики щод о фінансування д іяльності емітента
Госпрозрахунок. Фінансування ПАТ «ВІТ» з д ержбюд жету від сутнє.
Головна зад ача управління - мінімізація ризиків під приємницької д іяльності на
основі прийняття кожного господ арського рішення з точки зору отримання
економічної вигод и. Усі д оговори (контракти) щод о поставок прод укції
уклад аються на умовах перед оплати. Робочого капіталу д остатньо д ля поточних
потреб. Можливі шляхи покращення ліквід ності фахівцями емітента не
визначались. 

Д остатність робочого капіталу д ля поточних потреб
Під приємство залучило банківські кошти (оверд рафт), який на 31.12.2013
непогашено у сумі 133 тис. грн..

Можливі шляхи покращення ліквід ності за оцінками фахівців емітента
1. Збільшення частки власних д жерел фінансування, яке може бути д осягнуто за
рахунок збільшення прибутковості д іяльності під приємства та под альшого
направлення чистого прибутку на збільшення власних коштів.
2. Реалізація частини постійних активів, які не використовуються в процесі
виробництва.

вартість уклад ених, але ще не
виконаних д оговорів
(контрактів) на кінець звітного
період у (загальний під сумок) та
очікувані прибутки від
виконання цих д оговорів;

На кінець 2013 року уклад ено, але ще не виконано д оговорів на загальну суму
16351 тис. грн. Очікувані прибутки від  виконання цих д оговорів - 1600 тис. грн.

стратегія под альшої д іяльності
емітента щонайменше на рік
(щод о розширення
виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану,
опис істотних факторів, які
можуть вплинути на д іяльність
емітента в майбутньому);

Розширення виробництва - Не планується.
Реконструкція- Не планується.
Стратегія под альшої д іяльності емітента щонайменше на рік щод о поліпшення
фінансового стану: 
1.Зд ійснення контролю за співвід ношенням д ебіторської та кред иторської
заборгованості, оскільки значне під вищення д ебіторської заборгованості створює
загрозу фінансовому стану під приємства та створює необхід ність д од атково
залучати нові д жерела фінансування.
2.Оптимізація закупівлі матеріалів та комплектуючих виробів з метою
нед опущення від току капіталу через над мірні запаси з од нієї сторони та
забезпечення безперебійного виробництва якісної прод укції з д ругої.
3.Від новлення основних фонд ів та пошук резервів зниження витрат під приємства.
4 . Оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а також чисельності робітників. 
Опис істотних фактів, які можуть вплинути на д іяльність емітента в майбутньому
Вплинути на поліпшення д іяльності під приємства можуть такі істотні факти: 
1. Стабілізація економічної ситуації, що сталася в Україні. 
2. Встановлення пільг д ля науково-д ослід них організацій в частині від міни
земельного под атку, зменшення ПД В та опод аткування прибутку.
3. Скасування виплати різниці між розміром пенсій, призначених науковим
працівникам згід но із Законом «Про наукову та науково-технічну д іяльність», і
розміром пенсій, обчислених від повід но д о інших законод авчих актів, за рахунок
коштів наукових організацій.
Опис істотних факторів, які можуть вплинути на д іяльність емітента в майбутньому
- економічна та політична криза.

опис політики емітента щод о
д ослід жень та розробок,
вказати суму витрат на
д ослід ження та розробку за
звітний рік;

Основна зад ача - створення нових метод ів розрахунків на основі фізичного та
математичного мод елювання, яке пов`язане з д ослід женням нових матеріалів і
технологій виготовлення трансформаторів.
Результатом д ослід жень буд е розробка нових конструктивних і технологічних
рішень, д ослід но-промислових зразків виробів.
Сума витрат на виконання науково-д ослід них та д ослід но-конструкторських робіт
у 2013 році становила 222 тис. грн.

суд ові справи, стороною в яких
виступає емітент, його д очірні
під приємства або його
посад ові особи (д ата від криття
провад ження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суд у, в якому

Д ата від криття впровад ження у справі - 15.08.2013р. Сторони - Ісаков В.В., Ісакова
В.І. та ПАТ «ВІТ». Зміст позовних вимог - від шкод ування моральної шкод и. Розмір
позовних вимог - 400000грн. Найменування суд у, в якому розгляд алася справа -
Ленінський районний суд  м. Запоріжжя. Поточний стан розгляд у - завершився.
Інших суд ових справ за участю емітента, його посад ових осіб у звітному період і не
було. Д очірніх під приємств немає.



розгляд ається справа,
поточний стан розгляд у). У разі
від сутності суд ових справ про
це зазначається;

інша інформація, яка може бути
істотною д ля оцінки інвестором
фінансового стану та
результатів д іяльності емітента,
у тому числі за наявності
інформацію про результати та
аналіз господ арювання
емітента за останні три роки у
формі аналітичної д овід ки в
д овільній формі.

2011 р.: 
Обсяг реалізації - 63587 тис. грн, Рентабельність - 17,6%, Серед ня зарплата - 4488
тис. грн., Чистий прибуток - 472 тис. грн., Кількість працюючих - 577 осіб,
Кед иторська заборгованість - 11163 тис. грн., Сумарна д ебіторська заборгованість
- 4325 тис. грн., Витрати на соціальні потреби - 1064 тис. грн., Вартість чистих
активів - 32858 тис. грн., Виплачені д ивід енд и - 0 . 

2012 р.: 
Обсяг реалізації - 63587 тис. грн, Рентабельність - 10,5%, Серед ня зарплата - 4279
тис. грн., Чистий прибуток - 362 тис. грн., Кількість працюючих - 503 особи,
Кед иторська заборгованість - 14823 тис. грн., Сумарна д ебіторська заборгованість
- 2620 тис. грн., Витрати на соціальні потреби - 766 тис. грн., Вартість чистих активів
- 57335 тис. грн., Виплачені д ивід енд и - 0 .тис. грн, 

2013р.
Обсяг реалізації - 40425тис. грн, Рентабельність - 5,8%, Серед ня зарплата -
3843тис. грн., Чистий прибуток - 130тис. грн., Кількість працюючих - 399осіб,
Кед иторська заборгованість - 21299тис. грн., Сумарна д ебіторська заборгованість
- 1708тис. грн., Витрати на соціальні потреби - 410 тис. грн., Вартість чистих активів
- 57463 тис. грн., Виплачені д ивід енд и - 0 .



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

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

Найменування
о сно вних засо б ів

Власні о сно вні засо би
(тис.грн.)

Оренд о вані о сно вні
засо би (тис.грн.)

Осно вні засо би, всьо го
(тис.грн.)

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

на по чато к
періо д у

на кінец ь
періо д у

1. Виробничого
призначення:

43613 42251 5893 5893 49506 48144

буд івлі та споруд и 38019 36271 5893 5893 43912 42164

машини та облад нання 5352 5790 0 0 5352 5790

транспортні засоби 130 97 0 0 130 97

інші 112 93 0 0 112 93

2. Невиробничого
призначення:

87 84 0 0 87 84

буд івлі та споруд и 87 84 0 0 87 84

машини та облад нання 0 0 0 0 0 0

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 43700 42335 5893 5893 49593 48228

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами):
Буд івлі та споруд и - термiн 35 рокiв; 
машини та облад нання - термiн 30-40 рокiв; 
транспортнi засоби - термiн 5-20 рокiв.
інші - 1-50 років.
Умови користування основними засобами за всiма групами зад овiльнi. 
Режим роботи облад нання - серед ній (од нозмінний).

Первісна вартість основних засобів:
ОЗ виробничого призначення - 94240,0  тис.грн., в т.ч. 
-буд iвлi та споруд и - 74978,0  тис.грн.; 
-машини та облад нання - 18287,0  тис.грн.; 
-транспортнi засоби - 749,0  тис.грн.; 
- iншi 226,0  тис.грн. 
ОЗ невиробничого призначення (буд iвлi та споруд и) - 121,0  тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів:
ОЗ виробничого призначення 53%, в т.ч. 
-буд iвлi та споруд и 51%; 
-машини та облад нання 68%; 
-транспортнi засоби 87%; 
- iншi 55%. 
ОЗ невиробничого призначення (буд iвлi та споруд и) 28%.

Ступінь використання основних засобів: 
Коефiцiент оновлення 0 ,6 . 
Коефiцiент вибуття 0 ,12. 
Коефiцiент використання 0 ,7. 

Сума нарахованого зносу:
ОЗ виробничого призначення 52026,0  тис.грн. 
-буд iвлi та споруд и - 38707,0  тис.грн. 
-машини та облад нання - 12497,0  тис.грн. 
-транспортнi засоби - 652 тис.грн. 
- iншi 133,0  тис.грн. 
ОЗ невиробничого призначення (буд iвлi та споруд и) - 37,0  тис.грн.
 
Обмежень на використання майна протягом звiтного року не було. 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв немає.

Вказана фактична вартiсть оренд ованих основних засобiв за д оговором оренд и з ВАТ
Електрозавод , м.Москва, Росiя. 
Оренд а: 3 юрид ичні особи, які займають площу 602,0  кв.м.
Суборенд а: 5 юрид ичних осiб займають площу 296,6  кв. м.

13.2. Інформація щод о вартості чистих активів емітента

Найменування
по казника

За звітний періо д За по перед ній періо д

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.грн.)

57463 57335

Статутний
капітал (тис.грн.)

356 356

Скоригований
статутний
капітал (тис.грн.)

356 356

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР



(Рiшення № 485 вiд  17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв провод илося за
формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiод iв -
Д овгостроковi зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Д оход и майбутнiх перiод iв.

1. Д о склад у активів включаються:
1.1 Необоротні активи = 44425 тис. грн.
1.2 Оборотні активи = 37132 тис. грн.
1.3 Витрати майбутніх період ів =0.

2. Д о склад у зобов’язань включаються:
2.1 Д овгострокові зобов’язання = 2795 тис.грн.
2.2 Поточні зобов’язання = 21299 тис. грн.
2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів = 0
2.4  Д оход и майбутніх період ів = 0
Вартість чистих активів д орівнює: 
(1.1 + 1.2 + 1.3) – (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) = (44425 + 37132 + 0) – (2795 + 21299 + 0  + 0) = 81557 – 24094
= 57463 тис. грн.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (57463 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (356 тис.грн.). Це
вiд повiд ає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного код ексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Вид и зо бо в'язань Дата
виникнення

Непо гашена
частина бо ргу

(тис. грн)

Від со то к за
ко ристування

ко штами (від со то к
річних)

Дата
по гашення

Кред ити банку X 133 X X

у тому числі:

короткостроковий кред ит банку 30.12.2013 133 17 03.01.2014

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за векселями (всього) X 0 X X

за іншими цінними паперами (у тому числі
за похід ними цінними паперами) (за
кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н д /н д /н

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним вид ом):

X 0 X X

д /н д /н д /н X д /н

Под аткові зобов'язання X 3191 X X

Фінансова д опомога на зворотній основі X 1960 X X

Інші зобов'язання X 18810 X X

Усього зобов'язань X 24094 X X

Опис Iншi зобов`язання включають:
кред иторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 378 тис.грн; 
поточнi зобов`язання за розрахунками з од ержаних авансiв - 16351
тис.грн; 
поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 588 тис.грн; 
поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 1238 тис.грн;
нараховані від сотки по фінансовій д опомозі на зворотній основі – 138
тис.грн; розрахунки з учасниками – 38 тис.грн; 
поточні забов язання профкому під приємства з перерахування взносів
– 26 тис.грн; неотриманi под атковi наклад нi - 40 тис.грн; 
iншi зобов`язання - 13 тис.грн; 



4 . Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних вид ів прод укції

N
з/п

Осно вний вид
про д укц ії*

Обсяг виро бниц тва Обсяг реалізо вано ї про д укц ії

у натуральній
фо рмі

(фізична о д .
вим.**)

у
гро шо вій

фо рмі
(тис. грн)

у від со тках
д о  всієї

виро блено ї
про д укц ії

у натуральній
фо рмі

(фізична о д .
вим.**)

у
гро шо вій

фо рмі
(тис. грн)

у від со тках
д о  всієї

реалізо вано ї
про д укц ії

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виготовлення
силових та
спеціальних
трансформаторів

шт 19180.52 39.74 шт 17344.1 42.9

2 Виготовлення
трансформаторів
току та напруги

шт 1458.08 3.02 шт 4012.2 9.9

___________

* Зазначаються основні вид и прод укції, які становлять більше 5 % від  загального обсягу виробленої прод укції в
грошовому вимірі.

** Фізична од иниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої прод укції

N
з/п

Склад  витрат* Від со то к від  загально ї со б іварто сті реалізо вано ї про д укц ії (у
від со тках)

1 2 3

1 Витрати на оплату праці 10.15

2 Матеріали 53.17

3 Загальновиробничі
витрати

30.55

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від  собівартості реалізованої прод укції.



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

Дата
виникнення

по д ії

Дата о прилюд нення По від о млення (По від о млення про
інфо рмац ію) у загально д о ступній інфо рмац ійній базі д аних

Ко місії

Вид  інфо рмац ії

1 2 3

16.04.2013 17.04.2013 Від омості про зміну склад у
посад ових осіб емітента 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування
ауд иторської
фірми (П. І. Б.
фуд итора -
фізичної особи -
під приємця)

Приватна ауд иторська фірма «Лінара-ауд ит»

Код  за ЄД РПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
под атків -
фізичної особи)

22162298

Місцезнаход ження
ауд иторської
фірми, ауд итора

69091, м. Запоріжжя, вул. Нижньод ніпровська, б. 14, оф. 24.

Номер та д ата
вид ачі свід оцтва
про включення д о
Реєстру
ауд иторських
фірм та ауд иторів,
вид аного
Ауд иторською
палатою України

№ 0680, 26.01.2001

Реєстраційний
номер, серія та
номер, д ата
вид ачі та строк д ії
свід оцтва про
внесення д о
реєстру
ауд иторських
фірм, які можуть
провод ити
ауд иторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д /н, д /н, д /н, д /н

Текст
ауд иторського
висновку (звіту)

Частная ауд иторская фирма «Л И Н А Р А - А У Д  И Т» Ад рес: 69091, г.Запорожье Реквизиты: ул.
Нижнед непровская р/с 26003073501 д ом.14, офис 24 в АБ «МетаБанк» тел./факс 212-56-33;
224-33-38 МФО 313582 свид етельство АПУ № 0680 ОКПО 22162298 e-mail:linara_audit@mail.ru
Вих. № 45/1 від  11 квітня 2014р. АКЦІОНЕРАМ та КЕРІВНИЦТВУ ПАТ «ВІТ» в Національну
комісію з цінних паперів та фонд ового ринку Ауд иторський висновок(звіт незалежного
ауд итора) щод о фінансової звітності публічного акціонерного товариства «Український
науково-д ослід ний проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобуд ування» (ПАТ «ВІТ») за 2013рік. м. Запоріжжя “11” квітня 2014р. Ми провели
ауд иторську перевірку фінансової звітності Публічного акціонерного товариства „Український
науково-д ослід ний проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобуд ування ” Код  ЄД РПОУ 00216757; Місцезнаход ження: юрид ичне: м.
Запоріжжя, Д ніпропетровське шосе, буд .11. фактичне: м. Запоріжжя, Д ніпропетровське шосе,
буд . 11. Д ата д ержавної реєстрації - Зареєстрований Розпоряд женням Запорізької міської
Рад и народ них д епутатів № 234-р від  09.02.95р що д од ається, яка склад ається з балансу
станом на 31 груд ня 2013 року та від повід них звітів про фінансові результати, рух грошових
коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією д атою, а також з стислого виклад у у
примітках суттєвих принципів облікової політики товариства. Фінансову звітність було склад ено
управлінським персоналом із використанням описаної у Примітки концептуальної основи, що
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ та МСБО. Фінансова звітність склад ена з метою
формування інформації, яка буд е використана д ля під готовки порівняльної інформації з
показниками поперед ньої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2012р. При склад анні
першої фінансової звітності за МСФЗ коригувань показників станом на 01.01.2013р. не
провод илось. Від повід альність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський
персонал несе від повід альність за склад ання фінансової звітності згід но з вищезазначеною
концептуальною основою, описаною в Примітці. Управлінський персонал також несе
від повід альність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним д ля того, щоб
забезпечити склад ання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслід ок
шахрайства або помилки. Від повід альність ауд итора Нашою від повід альністю є висловлення
д умки щод о цієї фінансової звітності на основі результатів провед еного нами ауд иту. Ми
провели ауд ит від повід но д о Міжнарод них станд артів ауд иту. Ці станд арти вимагають від  нас
д отримання етичних вимог, а також планування й виконання ауд иту д ля отримання д остатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Ауд ит перед бачає
виконання ауд иторських процед ур д ля отримання ауд иторських д оказів стосовно сум та
розкриттів показників у фінансовій звітності. Вибір процед ур залежить від  суд ження ауд итора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслід ок шахрайства або
помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, ауд итор розгляд ає заход и внутрішнього контролю, що
стосуються склад ання суб’єктом господ арювання фінансової звітності з метою розробки
ауд иторських процед ур, які від повід ають обставинам, а не з метою висловлення д умки щод о
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господ арювання. Ауд ит включає також оцінку
від повід ності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом та оцінку загального под ання фінансової звітності. Ми вважаємо,
що отримали д остатні та прийнятні ауд иторські д окази д ля висловлення нашої д умки. Під става
д ля висловлення умовно-позитивної д умки Концептуальна основа фінансової звітності ПАТ
«ВІТ», яка використана д ля під готовки фінансових звітів, в не повному обсязі від повід ає
положенням міжнарод них станд артів фінансової звітності. Товариством фінансова звітність
якого повинна бути склад ена згід но з МСФЗ, у Примітках д о фінансової звітності повинна бути
зроблено чітка і беззастережна заява про від повід ність цієї звітності МСФЗ. Від повід ність
МСФЗ означає застосування й виконання всіх міжнарод них станд артів, інтерпретацій стосовно
визнання, оцінки і розкриття інформації (навіть якщо така інформація становить комерційну
таємницю або негативна д ля під приємства). Перевіркою встановлено, що в 2012р. в не
повному обсязі провед ена трансформація таких активів як запаси, незавершене виробництво.
Не від несено д о резерву безнад ійної заборгованості суму по рах. 3611 в розмірі 55,4  тис.грн.,



строк позивної д авності якої закінчився та було вказано за наслід ками перевірки за 2012р.. Ці
зауваження не враховано при під готовці звіту за 2013р., тобто товариством не застосовано
норми МСБО № 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Перевіркою
залишків незавершеного виробництва встановлено, що з 2012р. мають місце замовлення, що
не виконані в 2013році на загальну суму 14569,4тис.грн. або 48% загального показника по рах.
23 станом на 31.12 2013р.. Згід но над аної інформації, перевіркою встановлено, що по ряд у
незавершених робіт мають місце перевитрати у порівнянні з визначеними у кошторисі. В
порушення п.11.9  «Інструкції по  інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і д окументів та розрахунків», затв. Наказом
Мінфінансів України № 69 від  11.08.1994р. зі змінами та д оповненнями, провед ена
інвентаризація неоформлена у повному обсязі станом на 31.12.2013р. При цьому не
враховуються норми п.74 МСБО № 38 «оцінки після визнання» . Так, по нематеріальним активам
такий показник становить 941,1тис.грн. або 30% від  загальної вартості активів 3222,5тис.грн.
станом на 31.12.2013р. Товариство в основному виконало поряд ок визнання і класифікації
основних засобів, який регулюється МСФЗ (IAS) 16 "Основні засоби". Цей станд арт описує, за
якою вартістю об'єкт основних засобів може бути від ображений у звіті про фінансовий стан
під приємства. Встановлено, що станом на 31.12.2013р. мали місце активи по рах. 20 та 22 без
руху впрод овж 2013р. на загальну вартість 1083634,47грн. або 40,9% від  загального показника
залишків по цим активам. При цьому переоцінка активів не провод илась на під ставі норм п.10.5
наказу «Про облікову політику» з 01.01.2013р. В бухгалтерському обліку не від ображено
показники по списанню д ебіторської заборгованості по рах.63 , по  якому пройшов строк
позовної д авнини на загальну суму 3,2тис.грн., що повинно вплинути на показник витрат і не
було враховано. Цей показник виход ить за межи прийнятої суттєвості. В порушення норм
п.11.11 «Інструкції по  інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-
матеріальних цінностей, грошових коштів і д окументів та розрахунків», затв. Наказом
Мінфінансів України № 69 від  11.08.1994р. зі змінами та д оповненнями, не провед ено повне
звірення д ебіторської та кред иторської заборгованості станом на 31.12.2013р. Ми також не
приймали участі у провед ені інвентаризації основних засобів та оборотних активів, в частині
запасів, незавершеного виробництва, товарів та МШП, балансова вартість яких має суттєвий
рівень станом на 31 груд ня 2013року. Висновок На нашу д умку, фінансова звітність станом на
31.12.2013р. та за рік, що закінчився на зазначену д ату, за винятком впливу питань, про які
йд еться у «Під ставах д ля висловлення умовно-позитивної д умки», склад ена в усіх суттєвих
аспектах від повід но д о концептуальної основи описаної в Примітках(Пояснювальної
записці).та д остовірно від ображає фінансовий стан ПАТ «ВІТ» на результат д іяльності за
2013р.. Пояснювальний параграф та обмеження щод о використання Цей ауд иторський
висновок (звіт незалежного ауд итора) може бути пред ставлено від повід ним органам
Національної комісії з цінних паперів та фонд ового ринку. Звіт щод о вимог інших
законод авчих та нормативних актів Від повід ність чистих активів Чисті активи ПАТ «ВІТ» станом
на 31.12.2013р. склад ають 57463тис.грн., тобто на 57107тис.грн. більше, ніж розмір статутного
капіталу та від повід ають вимогам п.3 ст.155 Цивільного код ексу України від  16.01.2003р.
№435-IV. За наслід ками 2013р. чисті активи Товариства у порівнянні з 2012р. збільшились на
128тис.грн., за рахунок зменшення прибутку на 232тис.грн. та збільшення д од аткового капіталу
360 тис.грн. Наявність суттєвих невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягає ауд иту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о Комісії На
під ставі над аних д о ауд иторської перевірки д окументів нами не виявлено суттєвих
невід повід ностей між фінансовою звітністю, що під лягала ауд иту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та под ається д о НКЦПФР разом з фінансовою
звітністю. Виконання значних правочинів На протязі 2013 року рішення про вчинення значних
правочинів, вартість майна або послуг, що є їх пред метом, становила від  10 д о 25 від сотків
вартості активів за д аними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ВІТ» - станом на
31.12.2013р., приймалися Нагляд овою рад ою ПАТ «ВІТ». Значних правочинів, вартість майна
або послуг, що є їх пред метом, становила від  25 і б ільше вартості активів за д аними останньої
річної фінансової звітності ПАТ «ВІТ» - станом на 31.12.2013р., не було. Вартість активів станом
на 01.01.2013 року склад ає 75506тис.грн. Сума мінімального правочину, яка під лягає
ауд иторським процед урам, склад ає 7550,6тис. грн. На під ставі над аних д о ауд иторської
перевірки д окументів (протоколів засід ань нагляд ової та показників бух обліку по рах.36, 37 та
63) ми можемо зробити висновок, що ПАТ «ВІТ» д отримувалось вимог законод авства що д о
визначення значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень нагляд ової рад и. Стан
корпоративного управління Структура корпоративного управління ПАТ «ВІТ» в основному
від повід ає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та склад ається із наступних
органів: вищий орган ПАТ «ВІТ» – Загальні збори акціонерів; Нагляд ова рад а ПАТ «ВІТ»;
Од ноосібний виконавчий орган - генеральний д иректор; Ревізійна комісія ПАТ «ВІТ». Поряд ок
утворення органів управління, їх компетенція та поряд ок організації роботи і від повід альність
визначені Статутом ПАТ «ВІТ» та від повід ними положеннями, які розміщені на сайті товариства.
Згід но ст.56 Закону «Про акціонерні товариства», нагляд ова рад а може прийняти рішення
щод о запровад ження в товаристві посад и внутрішнього ауд итора. За перевіряє- мий період
рішення нагляд ової рад и щод о запровад ження в товаристві посад и внутрішнього ауд итора не
було. Фактично, в ПАТ «ВІТ» є посад а бухгалтера, який за своїми функціями виконує частково і
функції внутрішнього ауд итора . В ПАТ «ВІТ» є посад а, що від повід ає за роботу з акціонерами .
Власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління ПАТ «ВІТ» не приймався.
Ід ентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності в наслід ок
шахрайства. Під  час виконання процед ур оцінки ризиків і пов’язаної з ними д іяльності д ля
отримання розуміння суб’єкта господ арювання та його серед овища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ід ентифікація та оцінка ризиків суттєвих
викривлень через розуміння суб’єкта господ арювання і його серед овища", ауд итор виконав
процед ури, необхід ні д ля отримання інформації, яка використовуватиметься під  час
ід ентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслід ок шахрайства. Ауд итор отримав розуміння
зовнішніх чинників, д іяльності суб’єкта господ арювання, структуру його власності та
корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії
і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляд и фінансових результатів. У своїй поточній
д іяльності ПАТ «ВІТ» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальну стратегію управління
ризиками в ПАТ «ВІТ» визначає та зд ійснює нагляд ова рад а. 6 . Основні від омості про
ауд иторську фірму Повне найменування - Приватна ауд иторська фірма «Лінара-ауд ит»
Ід ентифікаційний код  за ЄД РПОУ – 22162298. Номер та д ата вид ачі Свід оцтва про внесення в
Реєстр ауд иторських фірм та ауд иторів, які над ають ауд иторські послуги № 0680, вид аного за
рішенням Ауд иторської палати України № 098 від  26.01.2001р. з прод овженням д ії д о
15.12.2015р. згід но рішення Ауд иторської палати України. Свід оцтво Д КЦП та ФР № АБ 000228
від  15.03.2007р. терміном д ії д о 04.11.2015р. Місце знаход ження – 69091, м. Запоріжжя, вул..
Нижньод ніпровська, б. 14, оф. 24. Телефон (факс) юрид ичної особи – (061)212-56-33 7.Д ата і
номер д оговору Д оговір № 21 від  23.09.2013р. 8.Д ата початку та д ата закінчення провед ення
ауд иту Перевірка розпочата - 24.09.2013р. Перевірка закінчена - 11.04.2014р. Д од атки : 1. Ф.
№1 – Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013р. 2. Ф.№2 – Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний д охід ) за 2013р. 3. Ф.№3 – Звіт про рух грошових коштів (за прямим метод ом)
за 2013р. 4 . Ф.№4 – Звіт про власний капітал за 2013р. 5. Примітки, що містять стислий виклад
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки д о річної фінансової звітності за
2013р. 5. Д од аткова інформація АФ «Лінара-ауд ит» д о фінансової звітності ПАТ «ВІТ».
Ауд итор Т.П.Д еревянко Сертифікат № 000239 від  17.02.1994р. Д иректор АФ «Лінара-ауд ит»
Л.Є. Д єєва Сертифікат А № 002084 від  30.03.1995р. 
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АУКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було провед ено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість збо рів, усьо го У то му числі по зачерго вих

1 2013 1 0

2 2012 1 0

3 2011 2 1

Який орган зд ійснював реєстрацію акціонерів д ля участі в загальних зборах аукціонерів
останнього разу?

Т ак* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Д епозитарна установа  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган зд ійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх пред ставників д ля
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Т ак* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фонд ового ринку  X

Акціонери, які волод іють у сукупності більше ніж 10 від сотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

У який спосіб від бувалось голосування з питань поряд ку д енного на загальних зборах
останнього разу?

Т ак* Ні*

Під няттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Під няттям рук  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Т ак* Ні*

Реорганізація  X

Д од атковий випуск акцій  X

Унесення змін д о 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 нагляд ової рад и  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Д елегування д од аткових повноважень нагляд овій рад і  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

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

ні



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад  нагляд ової рад и (за наявності)?

(о сіб )

Кількість членів нагляд ової рад и 5

Кількість пред ставників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість пред ставників д ержави 0

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють більше ніж 10 від сотками акцій 1

Кількість пред ставників акціонерів, що волод іють менше ніж 10 від сотками акцій 3

Кількість пред ставників акціонерів - юрид ичних осіб 1

Скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання нагляд ової рад и протягом останніх трьох років? 35

Які саме комітети створено в склад і нагляд ової рад и (за наявності)?

Т ак* Ні*

Стратегічного планування  X

Ауд иторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посад у корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагород и членів нагляд ової рад и?

Т ак* Ні*

Винагород а є фіксованою сумою  X

Винагород а є від сотком від  чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

 X

Винагород а виплачується у вигляд і цінних паперів товариства  X

Члени нагляд ової рад и не отримують винагород и X  

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Які з вимог д о членів нагляд ової рад и виклад ені у внутрішніх д окументах акціонерного
товариства?

Т ак* Ні*

Галузеві знання і д освід  роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менед жменту  X

Особисті якості (чесність, від повід альність)  X

Від сутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Від сутні буд ьякі вимоги  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Коли останній раз було обрано нового члена нагляд ової рад и, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?

Т ак* Ні*

Новий член нагляд ової рад и самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
д окументів акціонерного товариства

X  

Було провед ено засід ання нагляд ової рад и, на якому нового члена нагляд ової
рад и ознайомили з його правами та обов'язками

 X

Д ля нового члена нагляд ової рад и було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менед жменту)

 X

Усіх членів нагляд ової рад и було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

 X

Інше (запишіть) Загальними зборами акціонерів
16.04.2013 обрано новй склад
нагляд ової рад и.

___________



___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введ ено посад у ревізора? (так, створено
ревізійну комісію / так, введ ено посад у ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у серед ньому від бувалися засід ання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Від повід но д о статуту вашого акціонерного товариства, д о компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, нагляд ової рад и чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?*

Загальні збо ри
акц іо нерів

Нагляд о ва рад а Вико навчий
о рган

Не належить д о
ко мпетенц ії

жо д но го  о ргану

Визначення основних напрямів
д іяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затверд ження планів д іяльності
(бізнес-планів)

так так ні ні

Затверд ження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюд жету

так так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
нагляд ової рад и

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів виконавчого
органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагород и
д ля голови та членів нагляд ової
рад и

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення д о майнової
від повід альності членів
виконавчого органу

так так ні ні

Прийняття рішення про
д од атковий випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так ні ні ні

Затверд ження зовнішнього
ауд итора

ні так ні ні

Затверд ження д оговорів, щод о
яких існує конфлікт інтересів

так так ні ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у від повід них графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати
рішення про уклад ення д оговорів, враховуючи їх суму, від  імені акціонерного товариства? так
Чи містить статут або внутрішні д окументи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посад ової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком д іяти в інтересах
акціонерного товариства? ні

Які д окументи існують у вашому акціонерному товаристві?

Т ак* Ні*

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про нагляд ову рад у X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посад ових осіб акціонерного товариства X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про поряд ок розпод ілу прибутку  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про д іяльність вашого
акціонерного товариства?*

Інфо рмац ія
ро зпо всюд жується

на загальних

Публікується у
пресі,

о прилюд нюється

До кументи
над аються д ля
о знайо млення

Ко пії
д о кументів

над аються на

Інфо рмац ія
ро зміщується

на власній



збо рах в
загально д о ступній
інфо рмац ійній базі
д аних НКЦПФ Р про

рино к ц інних
паперів

безпо серед ньо
в акц іо нерно му

то варистві

запит
акц іо нера

інтернет-
сто рінц і

акц іо нерно го
то вариства

Фінансова
звітність,
результати
д іяльності

так так так так так

Інформація
про
акціонерів,
які
волод іють
10
від сотками
та більше
статутного
капіталу

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
д окументи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
провед ення

ні ні так так так

Розмір
винагород и
посад ових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у від повід них графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у від повід ності д о міжнарод них станд артів фінансової звітності?
так

Скільки разів на рік у серед ньому провод илися ауд иторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім ауд итором протягом останніх трьох років?

Т ак* Ні*

Не провод ились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X

Раз на рік  X

Частіше ніж раз на рік X  

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган приймав рішення про затверд ження ауд итора?

Т ак* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Нагляд ова рад а X  

Виконавчий орган X  

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього ауд итора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено ауд итора?

Т ак* Ні*

Не зад овольняв професійний рівень  X

Не зад овольняли умови д оговору з ауд итором  X

Ауд итора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д /н

___________



* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Який орган зд ійснював перевірки фінансово-господ арської д іяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Т ак* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Нагляд ова рад а  X

Від д іл внутрішнього ауд иту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант  X

Перевірки не провод ились  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) провод ила перевірку останнього разу?

Т ак* Ні*

З власної ініціативи X  

За д орученням загальних зборів  X

За д орученням нагляд ової рад и  X

За зверненням виконавчого органу  X

На вимогу акціонерів, які в сукупності волод іють понад  10 від сотків голосів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менед жменту? так



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Т ак* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск д епозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кред ити банків  X

Фінансування з д ержавного і місцевих бюд жетів  X

Інше (запишіть) д /н

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?

так, уже вед емо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом д вох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

не визначились X

___________

* Ставиться помітка "X" у від повід них графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції д о лістингу фонд ових бірж протягом наступних трьох
років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка вед е облік прав власності на акції у д епозитарній системі України
протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний код екс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства код ексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть д ату його
прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д /н 
Чи оприлюд нено інформацію про прийняття акціонерним товариством код ексу (принципів, правил) корпоративного
управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюд нено: д /н
Вкажіть інформацію щод о д отримання/нед отримання код ексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на д жерело розміщення їх тексту), від хилення та причини такого від хилення
протягом року.

д /н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провад ження д іяльності фінансової
установи.

д /н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
зд ійснюють контроль за фінансовою установою) (д ля
юрид ичних осіб зазначаються: код  за ЄД РПОУ,
найменування, місцезнаход ження; д ля фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх від повід ність
встановленим законод авством вимогам та зміна їх
склад у за рік.

д /н

3. Вкажіть факти порушення (або про від сутність таких
фактів) членами нагляд ової рад и та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело д о
запод іяння шкод и фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д /н

4. Вкажіть про заход и впливу, застосовані протягом року
органами д ержавної влад и д о фінансової установи, у
тому числі д о членів її нагляд ової рад и та виконавчого
органу, або про від сутність таких заход ів.

д /н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи
управління ризиками та її ключові характеристики або
про від сутність такої системи.

д /н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього ауд иту (контролю), а
також д ані, зазначені в примітках д о фінансової та
консолід ованої фінансової звітності від повід но д о
положень (станд артів) бухгалтерського обліку.

д /н

7. Вкажіть факти від чуження протягом року активів в
обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової
установи розмір, або про їх від сутність.

д /н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
прод ажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д /н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах од нієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єд нання, провед ені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх від сутність.

д /н

10. Вкажіть інформацію про використані рекоменд ації
(вимоги) органів, які зд ійснюють д ержавне регулювання
ринків фінансових послуг, щод о ауд иторського висновку
(звіту).

д /н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього ауд итора
нагляд ової рад и фінансової установи, призначеного
протягом року (д ля юрид ичної особи зазначаються: код
за ЄД РПОУ, найменування, місцезнаход ження; д ля
фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д /н

12. Вкажіть інформацію про д іяльність зовнішнього ауд итора, зокрема:

загальний стаж ауд иторської д іяльності д /н

кількість років, протягом яких над ає ауд иторські послуги
фінансовій установі

д /н

перелік інших ауд иторських послуг, що над авалися
фінансовій установі протягом року

д /н

випад ки виникнення конфлікту інтересів та/або
суміщення виконання функцій внутрішнього ауд итора

д /н

ротацію ауд иторів у фінансовій установі протягом
останніх п'яти років

д /н

стягнення, застосовані д о ауд итора Ауд иторською
палатою України протягом року, та факти под ання
нед остовірної звітності фінансової установи, що
під тверд жена ауд иторським висновком (звітом),
виявлені органами, які зд ійснюють д ержавне
регулювання ринків фінансових послуг

д /н

13. Вкажіть інформацію щод о захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляд у скарг д /н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової
установи, уповноваженого розгляд ати скарги

д /н

стан розгляд у фінансовою установою протягом року
скарг стосовно над ання фінансових послуг (характер,
кількість скарг, що над ійшли, та кількість зад оволених
скарг)

д /н

наявність позовів д о суд у стосовно над ання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляд у

д /н

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУД УВАННЯ"

за
ЄД РПОУ

00216757

Територія  за
КОАТУУ

2310136900

Організаційно-
правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за
КОПФГ

230

Орган д ержавного
управління

 за
СПОД У

Вид  економічної
д іяльності

Д ослід ження й експериментальні розробки у сфері інших
природ ничих і технічних наук

за КВЕД 72.19

Серед ня кількість
працівників

457   

Од иниця виміру тис. грн.   

Ад реса 69069, Запорізька обл., м. Запоріжжя. Д ніпропетровське шосе, буд . 11

Склад ено (зробити позначку "v" у від повід ній клітинці):

за положеннями (станд артами бухгалтерського обліку)

за міжнарод ними станд артами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 1945 1874 0

первісна вартість 1001 3223 3223 0

накопичена
амортизація

1002 1278 1349 0

Незавершені капітальні
інвестиції

1005 767 119 0

Основні засоби: 1010 43700 42335 0

первісна вартість 1011 93024 94361 0

знос 1012 49324 52026 0

Інвестиційна
нерухомість:

1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Д овгострокові
біологічні активи:

1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена
амортизація

1022 0 0 0

Д овгострокові
фінансові інвестиції:
які обліковуються за
метод ом участі в
капіталі інших
під приємств

1030
0 0 0

інші фінансові
інвестиції

1035 0 0 0

Д овгострокова
д ебіторська
заборгованість

1040 142 97 0

Від строчені под аткові
активи

1045 0 0 0

Гуд віл 1050 0 0 0

Від строчені аквізиційні
витрати

1060 0 0 0

Залишок коштів у
централізованих
страхових резервних
фонд ах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0



Усього за розд ілом I 1095 46554 44425 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 24406 35029 0

Виробничі запаси 1101 3695 4286 0

Незавершене
виробництво

1102 20701 30743 0

Готова прод укція 1103 0 0 0

Товари 1104 10 0 0

Поточні біологічні
активи

1110 0 0 0

Д епозити
перестрахування

1115 0 0 0

Векселі од ержані 1120 0 0 0

Д ебіторська
заборгованість за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

1125 1148 1063 0

Д ебіторська
заборгованість за
розрахунками:
за вид аними авансами

1130
1272 263 0

з бюд жетом 1135 0 0 0

у тому числі з под атку
на прибуток

1136 0 0 0

з нарахованих д оход ів 1140 0 0 0

із внутрішніх
розрахунків

1145 0 0 0

Інша поточна
д ебіторська
заборгованість

1155 58 285 0

Поточні фінансові
інвестиції

1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 1897 377 0

Готівка 1166 2 1 0

Рахунки в банках 1167 1895 376 0

Витрати майбутніх
період ів

1170 0 0 0

Частка перестраховика
у страхових резервах

1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах
д овгострокових
зобов’язань

1181
0 0 0

резервах збитків або
резервах належних
виплат

1182 0 0 0

резервах
незароблених премій

1183 0 0 0

інших страхових
резервах

1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 171 115 0

Усього за розд ілом II 1195 28952 37132 0

III. Необоротні активи,
утримувані д ля
прод ажу, та групи
вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 75506 81557 0

Пасив Ко д  ряд ка На по чато к звітно го
періо д у

На кінец ь звітно го
періо д у

На д ату перехо д у на
міжнаро д ні
станд арти

фінансо во ї звітно сті

I. Власний капітал

Зареєстрований
(пайовий) капітал

1400 356 356 0

Внески д о
незареєстрованого
статутного капіталу

1401 0 0 0

Капітал у д ооцінках 1405 40649 40649 0

Д од атковий капітал 1410 14124 14484 0

Емісійний д охід 1411 0 0 0

Накопичені курсові
різниці

1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 89 89 0



Нерозпод ілений
прибуток (непокритий
збиток)

1420 2117 1885 0

Неоплачений капітал 1425 0 0 0

Вилучений капітал 1430 0 0 0

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розд ілом I 1495 57335 57463 0

II. Д овгострокові
зобов’язання і
забезпечення

Від строчені под аткові
зобов’язання

1500 3348 2795 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Д овгострокові кред ити
банків

1510 0 0 0

Інші д овгострокові
зобов’язання

1515 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення

1520 0 0 0

Д овгострокові
забезпечення витрат
персоналу

1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благод ійна д опомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у
тому числі:

1530 0 0 0

резерв д овгострокових
зобов’язань; (на
початок звітного
період у)

1531 0 0 0

резерв збитків або
резерв належних
виплат; (на початок
звітного період у)

1532 0 0 0

резерв незароблених
премій; (на початок
звітного період у)

1533 0 0 0

інші страхові резерви;
(на початок звітного
період у)

1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату
д жек-поту

1545 0 0 0

Усього за розд ілом II 1595 3348 2795 0

IІІ. Поточні
зобов’язання і
забезпечення

Короткострокові
кред ити банків

1600 0 133 0

Векселі вид ані 1605 0 0 0

Поточна кред иторська
заборгованість:
за д овгостроковими
зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи,
послуги

1615 426 378 0

за розрахунками з
бюд жетом

1620 408 396 0

за у тому числі з
под атку на прибуток

1621 0 79 0

за розрахунками зі
страхування

1625 395 588 0

за розрахунками з о
плати праці

1630 682 1238 0

за од ержаними
авансами

1635 12701 16351 0

за розрахунками з
учасниками

1640 38 38 0

із внутрішніх
розрахунків

1645 0 0 0

за страховою
д іяльністю

1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0



Д оход и майбутніх
період ів

1665 0 0 0

Від строчені комісійні
д оход и від
перестраховиків

1670 0 0 0

Інші поточні
зобов’язання

1690 173 2177 0

Усього за розд ілом IІІ 1695 14823 21299 0

ІV. Зобов’язання,
пов’язані з
необоротними
активами,
утримуваними д ля
прод ажу, та групами
вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість
активів нед ержавного
пенсійного фонд у

1800 0 0 0

Баланс 1900 75506 81557 0

Примітки: Інші оборотні активи станом на 31.12.2013р. в розмірі 115 тис. грн. склад аються з под аткового кред иту,
тимчасово не під тверд женого под атковими наклад ними. 
Інша поточна д ебіторська заборгованість на 31.12.2013 становить 285 тис.грн., це – 
22 тис. грн. заборгованість Фонд у соціального страхування перед  ПАТ “ВІТ” по лікарняним за рахунок фонд у. 
37 тис. грн. – витрати на від ряд ження працівникам, термін повернення яких не настав
226 тис. грн.. – поточні оплати контрагентам під приємства
Інші поточні зобов`язання — 2177 тис.грн. це поточні зобов’язання під приємства.
2097 тис. грн. – сума займу з умовно нарахованими від сотками за користування
26 тис. грн. - по  поточним виплатам профспілковому комітету 
54 тис. грн. - поточні оплати контрагентів під приємства

Керівник  

(під пис)

Паук Юрій Іванович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кармазь Люд мила Іллівна
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природ ничих і технічних наук

за КВЕД 72.19

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Чистий д охід  від  реалізації прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2000 40425 45620

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії під писані, валова сума 2011 0 0

Премії, перед ані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова
сума

2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої прод укції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 38221 ) ( 41302 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0  ) ( 0  )

Вало вий:
 прибуток 2090

2204 4318

 збиток 2095 ( 0  ) ( 0  )

Д охід  (витрати) від  зміни у резервах
д овгострокових зобов’язань

2105 0 0

Д охід  (витрати) від  зміни інших страхових
резервів

2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 0 0

Інші операційні д оход и 2120 5194 4548

Д охід  від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2121 0 0

Д охід  від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2122 0 0

Ад міністративні витрати 2130 ( 2395 ) ( 5270 )

Витрати на збут 2150 ( 763 ) ( 107 )

Інші операційні витрати 2180 ( 4803 ) ( 3693 )

Витрат від  зміни вартості активів, які оцінюються
за справед ливою вартістю

2181 ( 0  ) ( 0  )

Витрат від  первісного визнання біологічних
активів і сільськогоспод арської прод укції

2182 ( 0  ) ( 0  )

Ф інансо вий результат від  о перац ійно ї
д іяльно сті:
 прибуток

2190
0 0

 збиток 2195 ( 563 ) ( 204 )

Д охід  від  участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові д оход и 2220 0 0

Інші д оход и 2240 1087 1503

Д охід  від  благод ійної д опомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 193 ) ( 0  )

Втрати від  участі в капіталі 2255 ( 0  ) ( 0  )



Інші витрати 2270 ( 103 ) ( 350 )

Прибуток (збиток) від  впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Ф інансо вий результат д о  о по д аткування:
 прибуток 2290

228 949

 збиток 2295 ( 0  ) ( 0  )

Витрати (д охід ) з под атку на прибуток 2300 -98 -587

Прибуток (збиток) від  припиненої д іяльності
після опод аткування

2305 0 0

Чистий фінансо вий результат:
 прибуток 2350

130 362

 збиток 2355 ( 0  ) ( 0  )

II. Сукупний д охід

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

Д ооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Д ооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного д оход у асоційованих та
спільних під приємств

2415 0 0

Інший сукупний д охід 2445 0 0

Інший сукупний д охід  д о опод аткування 2450 0 0

Под аток на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним д оход ом

2455 0 0

Інший сукупний д охід  після опод аткування 2460 0 0

Сукупний д охід  (сума ряд ків 2350, 2355 та 2460) 2465 130 362

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 15195 10369

Витрати на оплату праці 2505 20872 26515

Від рахування на соціальні заход и 2510 8297 9507

Амортизація 2515 2904 2372

Інші операційні витрати 2520 6994 7278

Разом 2550 54262 56041

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Серед ньорічна кількість простих акцій 2600 7114800 7114800

Скоригована серед ньорічна кількість простих
акцій

2605 7114800 7114800

Чистий прибуток (збиток) на од ну просту акцію 2610 0.01827 0.05088

Скоригований чистий прибуток (збиток) на од ну
просту акцію

2615 0.01827 0.05088

Д ивід енд и на од ну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Інші операційні д оход и у 2013 році та інші д оход и загальною сумою 6281 тис. грн. і включають в себе:
- 463 тис. грн. – д охід  від  реалізації валюти
- 135 тис. грн. – від  операційної курсової різниці
- 2089 тис. грн. – від  реалізації інших оборотних активів
- 1592 тис. грн. – від  безкоштовно отриманих оборотних активів
- 15 тис. грн. – від  операційної д іяльності (%% банка)
- 481 тис. грн. – за над ані інші послуги стороннім організаціям(зв'язок, ...)
- 420 тис. грн. - від  оренд ної д іяльності 
- 124 тис. грн. - від  розбирання ОС 
- 962 тис. грн. - роялті 

Інші операційні витрати 4803 тис. грн. та інші витрати 103 тис. грн. загальною сумою 
4043 тис. грн. включають в себе:
- 40 тис. грн. - на провед ення культурно-масових, фізкультурних і озд оровчих заход ів (від рахування профкому) 
- 31 тис. грн. - на матеріальну д опомогу працівникові, що втратив од ного з год увальників
- 23 тис. грн. – на матеріальну д опомогу, в т.ч. пенсіонерам 
- 209 тис. грн. – на вихід ну д опомогу 
- 52 тис. грн. – на матеріальну д опомогу по д огляд у за д итиною д о д осягнення віку три роки 
- 30 тис. грн. – на матеріальну д опомогу разового характеру 
- 24 тис. грн. – на матеріальну д опомогу на поховання близьких род ичів працівника 
- 13 тис. грн. – на пред ставницькі витрати 
- 124 тис. грн. – ПД В без права включення в под атковий кред ит 
- 930 тис. грн. – інші витрати операційної д іяльності 
- 10 тис. грн. – на утримування жилого фонд у 
- 1,4  тис. грн. – на оренд у приміщень 
- 94 тис. грн. – д оплата на від шкод ування витрат на виплату пенсій по ст. 13 ЗУ " Про пенсійне забезпечення" 
- 15 тис. грн. – на утримування гуртожитку 
- 1 тис. грн. – на компенсацію по проф. огляд у 
- 415 тис. грн. – на д оплату д о наукової пенсії науковим співробітникам 



- 19 тис. грн. – по послугах зв'язку оренд арів 
- 194 тис. грн. – по оренд арях (оренд а, ПЕР,...) 
- 97 тис. грн. – по інформаційному забезпеченню 
- 222 тис. грн.. – витрати на д ослід ження та розробки 
- 121 тис. грн. – по оплаті вартості реактивної електроенергії 
- 1160 тис. грн. – від  операційної курсової різниці 
- 5 тис. грн. – визнані штрафи, пені, неустойки 
- 4 ,0  тис. грн. – списання необоротних активів
- 37 тис. грн. – інші витрати звичайної д іяльності

Керівник  

(під пис)

Паук Юрій Іванович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кармазь Люд мила Іллівна

 



Код и

  Д ата (рік,
місяць,
число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇ НСЬКИЙ НАУКОВО-
Д ОСЛІД НИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУД УВАННЯ"

за
ЄД РПОУ

00216757

Територія  за
КОАТУУ

2310136900

Організаційно-
правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за
КОПФГ

230

Вид  економічної
д іяльності

Д ослід ження й експериментальні розробки у сфері інших
природ ничих і технічних наук

за КВЕД 72.19

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний
періо д

по перед ньо го  ро ку

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної д іяльності

Над ход ження від :
Реалізації прод укції (товарів, робіт, послуг) 3000

12770 21414

Повернення под атків і зборів 3005 0 0

у тому числі под атку на д од ану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 13 7

Над ход ження від  отримання субсид ій, д отацій 3011 0 0

Над ход ження авансів від  покупців і замовників 3015 39295 34287

Над ход ження від  повернення авансів 3020 731 266

Над ход ження від  від сотків за залишками коштів
на поточних рахунках

3025 15 3

Над ход ження від  боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 0

Над ход ження від  операційної оренд и 3040 495 0

Над ход ження від  отримання роялті, авторських
винагород

3045 962 0

Над ход ження від  страхових премій 3050 0 0

Над ход ження фінансових установ від
повернення позик

3055 0 0

Інші над ход ження 3095 3265 1335

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 2380 ) ( 3095 )

Праці 3105 ( 16494 ) ( 21792 )

Від рахувань на соціальні заход и 3110 ( 9136 ) ( 11453 )

Зобов'язань з под атків і зборів 3115 ( 7630 ) ( 6462 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
прибуток

3116 ( 894 ) ( 516 )

Витрачання на оплату зобов'язань з под атку на
д од ану вартість

3117 ( 2813 ) ( 1043 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
под атків і зборів

3118 ( 3923 ) ( 4903 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 20421 ) ( 13727 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 496 ) ( 15 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 13 ) ( 7 )

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання фінансових установ на над ання
позик

3155 ( 0  ) ( 0  )

Інші витрачання 3190 ( 4097 ) ( 1188 )

Чистий рух коштів від  операційної д іяльності 3195 -3121 -427

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від  реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Над ход ження від  отриманих: 3215 0 0



Над ход ження від  отриманих:
від сотків

3215 0 0

д ивід енд ів 3220 0 0

Над ход ження від  д еривативів 3225 0 0

Над ход ження від  погашення позик 3230 0 0

Над ход ження від  вибуття д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3235 0 0

Інші над ход ження 3250 0 0

Витрачання на прид бання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0  ) ( 0  )

необоротних активів 3260 ( 459 ) ( 1148 )

Виплати за д еривативами 3270 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на над ання позик 3275 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання д очірнього
під приємства та іншої господ арської од иниці

3280 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3290 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  інвестиційної д іяльності 3295 -459 -1148

III. Рух коштів у результаті фінансової д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 3478 0

Над ход ження від  прод ажу частки в д очірньому
під приємстві

3310 0 0

Інші над ход ження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0  ) ( 0  )

Погашення позик 3350 ( 1390 ) ( 0  )

Сплату д ивід енд ів 3355 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на сплату від сотків 3360 ( 55 ) ( 0  )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренд и

3365 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на прид бання частки в д очірньому
під приємстві

3370 ( 0  ) ( 0  )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у д очірніх під приємствах

3375 ( 0  ) ( 0  )

Інші платежі 3390 ( 0  ) ( 0  )

Чистий рух коштів від  фінансової д іяльності 3395 2033 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1547 -1575

Залишок коштів на початок року 3405 1897 3187

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 27 285

Залишок коштів на кінець року 3415 377 1897

Примітки: Інші над ход ження за 2013 рік склали 3265 тис. грн. - це: 
- 2926 тис. грн. – над ход ження займу
- 339 тис. грн. – над ход ження лікарняних та матеріального забезпечення по вагітності та пологах.
Інші витрачання за 2013 рік склали 4097 тис. грн. – це:
- 1022 тис. грн. – часткове повернення займу з від сотками за користування 
- 165 тис. грн - розрахунки по виконавчим листам, з профкомом ПАТ «ВІТ».
- 1644 тис. грн – виплати на від ряд ження
- 1266 тис.грн – інші витрачання.

Керівник  

(під пис)

Паук Юрій Іванович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кармазь Люд мила Іллівна

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.

Стаття Ко д  ряд ка За звітний періо д За анало гічний періо д
по перед ньо го  ро ку

над хо д ження вид ато к над хо д ження вид ато к

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у
результаті
операційної
д іяльності

Прибуток (збиток)
від  звичайної
д іяльності д о

3500



опод аткування

Коригування на:
амортизацію
необоротних
активів

3505 X X

збільшення
(зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток)
від
нереалізованих
курсових різниць

3515

збиток (прибуток)
від  неопераційної
д іяльності та інших
негрошових
операцій

3520

Прибуток (збиток)
від  участі в капіталі

3521

Зміна вартості
активів, які
оцінюються за
справед ливою
вартістю, та д охід
(витрати) від
первісного
визнання

3522

Збиток (прибуток)
від  реалізації
необоротних
активів,
утримуваних д ля
прод ажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток)
від  реалізації
фінансових
інвестицій

3524

Зменшення
(від новлення)
корисності
необоротних
активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення
(збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення
(зменшення)
запасів

3551

Збільшення
(зменшення)
поточних
біологічних активів

3552

Збільшення
(зменшення)
д ебіторської
заборгованості за
прод укцію, товари,
роботи, послуги

3553

Зменшення
(збільшення) іншої
поточної
д ебіторської
заборгованості

3554

Зменшення
(збільшення)
витрат майбутніх
період ів

3556

Зменшення
(збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення
(зменшення)
поточних
зобов'язань

3560

Грошові кошти від
операційної
д іяльності

3570

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
товари, роботи,

3561



послуги

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з б
юд жетом

3562

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

3563

Збільшення
(зменшення)
поточної
кред иторської
заборгованості за
розрахунками з о
плати праці

3564

Збільшення
(зменшення)
д оход ів майбутніх
період ів

3566

Збільшення
(зменшення) інших
поточних
зобов’язань

3567

Сплачений
под аток на
прибуток

3580 X X

Сплачені від сотки 3585 X X

Чистий рух коштів
від  операційної
д іяльності

3195

II. Рух коштів у
результаті
інвестиційної
д іяльності

Над ход ження від
реалізації:
фінансових
інвестицій

3200 X X

необоротних
активів

3205 X X

Над ход ження від
отриманих:
від сотків

3215 X X

д ивід енд ів 3220 X X

Над ход ження від
д еривативів

3225 X X

Над ход ження від
погашення позик

3230 X X

Над ход ження від
вибуття
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3235 X X

Інші над ход ження 3250 X X

Витрачання на
прид бання:
фінансових
інвестицій

3255 X X ( )

необоротних
активів

3260 X X

Виплати за
д еривативами

3270 X X

Витрачання на
над ання позик

3275 X X

Витрачання на
прид бання
д очірнього
під приємства та
іншої
господ арської
од иниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів
від  інвестиційної

3295



д іяльності

III. Рух коштів у
результаті
фінансової
д іяльності

Над ход ження від :
Власного капіталу

3300 X X

Отримання позик 3305 X X

Над ход ження від
прод ажу частки в
д очірньому
під приємстві

3310 X X

Інші над ход ження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних
акцій

3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату д ивід енд ів 3355 X X

Витрачання на
сплату від сотків

3360 X X

Витрачання на
сплату
заборгованості з
фінансової
оренд и

3365 X X

Витрачання на
прид бання частки
в д очірньому
під приємстві

3370 X X

Витрачання на
виплати
неконтрольованим
часткам у д очірніх
під приємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів
від  фінансової
д іяльності

3395

Чистий рух
грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на
початок року

3405 X X

Вплив зміни
валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на
кінець року

3415

Примітки:

Керівник  

(під пис)
 

Головний бухгалтер  

(під пис)
 



Код и

  Д ата (рік,
місяць,
число)

01.01.2014

Під приємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇ НСЬКИЙ НАУКОВО-
Д ОСЛІД НИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУД УВАННЯ"

за
ЄД РПОУ

00216757

Територія  за
КОАТУУ

2310136900

Орган д ержавного
управління

 за
СПОД У

Організаційно-
правова форма
господ арювання

Акціонерне товариство за
КОПФГ

230

Вид  економічної
д іяльності

Д ослід ження й експериментальні розробки у сфері інших
природ ничих і технічних наук

за КВЕД 72.19

Од иниця виміру тис. грн.   

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Ко д
ряд ка

Зареєстро ваний
капітал

Капітал у
д о о ц інках

До д атко вий
капітал

Резервний
капітал

Неро зпо д ілений
прибуто к

(непо критий
збито к)

Нео плачений
капітал

Вилучений
капітал

Всьо го

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 356 40649 14124 89 2117 0 0 57335

Ко ригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 356 40649 14124 89 2117 0 0 57335

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100 0 0 0 0 130 0 0 130

Інший сукупний
д охід  за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Д ооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного д оход у
асоційованих і
спільних
під приємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
д охід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Ро зпо д іл
прибутку:
Виплати
власникам
(д ивід енд и)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку д о
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Від рахування д о
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку, належна
д о бюд жету
від повід но д о
законод авства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення

4220 0 0 0 0 0 0 0 0



спеціальних
(цільових) фонд ів

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески д о
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепрод аж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки
в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі

4290 0 0 360 0 -362 0 0 -2

Прид бання
(прод аж)
неконтрольованої
частки в
д очірньому
під приємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 360 0 -232 0 0 128

Залишок на кінець
року

4300 356 40649 14484 89 1885 0 0 57463

Примітки: Розмір власного капіталу на початок звітного період у склад ає 57335 тис. грн. Загальна сума збільшення
власного капiталу становить 128 тис. грн. За 2013 рік від булися наступні зміни:
збільшення за рахунок отриманого чистого прибутку у сумі 130 тис. грн.
зменшення за рахунок нарахування зносу по безоплатно отриманим основним засобам – 2 тис. грн.
Розмір власного капіталу на кінець звітного період у склад ає 57463 тис. грн.

Керівник  

(під пис)

Паук Юрій Іванович

 

Головний бухгалтер  

(під пис)

Кармазь Люд мила Іллівна

 



Примітки д о фінансової звітності, склад еної від повід но д о міжнарод них станд артів
фінансової звітності

1. Загальна характеристика під приємства.
Основними вид ами прод укцiї інституту є:

- науково-д ослід ні роботи;
- конструкторська та технологічна д окументація;

- інд ивід уальні програмні забезпечення (на замовлення) та ад аптування пакетів програм д о спеціфічних потреб
користувачів; виконання послуг з програмування і супровод у, а також інших спеціалізованих послуг у сфері

інформатизації;
- мод елі, д ослід ні зразки і вироби електротехнічного призначення, у тому числі: силові трансформатори і

автотрансформатори масляні, з негорючим і газовим заповненням, сухі, д ля преобразовательных пристроїв,
залізниць, спеціального призначення; електричні реактори; перемикальні пристрої д ля регулювання напруги

трансформаторів; вимірювальні трансформатори; випробувальні установки;
- спеціальне технологічне устаткування д ля виробництва, а також д ля ремонту і монтажу трансформаторів, реакторів і

апаратів високої напруги;
- науково-технічні послуги(випробування, сертифікація, метрологічна атестація, сервісне обслуговування та ін.).

Лабораторно-д ослід ний комплекс інституту включає: цех експериментального виробництва, великий високовольтний
зал, стенд и д ля електромагнітних, теплових, кліматичних, механічних і інших вид ів випробувань трансформаторів і

високовольтної апаратури, окремих вузлів конструкцій, електротехнічних і конструкційних матеріалів.
В 2003 року інститут отримав Міжнарод ний сертифікат на систему якості ISO 9001-2000. У 2006 році прод овжений

термін його д ії д о 11.11.2009 р. В 2009 році інститут отримав сертифікат на систему якості від повід но д о вимог ISO
9001-2008. У 2012 році після перевірки ТОВ "Бюро Верітас Сертифікейшн Україна" інститут отримав сертифікат на

систему якості від повід но д о вимог ISO 9001-2009. 
У поточному році - злиття, приєд нання, перетворення, вид iлу на під приємстві не було.

Товариство не має д очiрнiх пiд приємств, фiлiй, пред ставництв та вiд окремлених пiд розд iлiв. 
Змiн в органiзацiйнiй структурi порiвнянно з поперед нiм роком немає. 

Пропозицiї щод о реорганiзацiї не над ход или.
Валюта над ання інформації – гривня. Рівень округлень при над анні сум фінансової звітності – тисяча гривень.

Згiд но вимог Закону України вiд  16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
було вид ано наказ "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкові полiтикі на пiд приємствi".

Фінансова звітність під приємства под ається на затверд ження нагляд овій рад і. Фінансова звітність склад ена та
под ана згід но обліковим політикам під приємства з обумовленими конкретними принципами, основами,

д омовленостями, правилами та практиками.
Мета фінансової звітності над ати фінансову інформацію про під приємство, яка є корисною д ля нинішніх та

потенційних інвесторів, позикод авців та інших кред иторів у прийнятті рішень про над ання ресурсів цьому суб’єктові
господ арювання. Такі рішення охоплюють прид бання, прод аж або утримування інструментів власного капіталу та
боргових інструментів, а також над ання або погашення позик та інших форм кред итів. Фінансова звітність над ає
інформацію про фінансовий стан, а саме інформацію про економічні ресурси та вимоги. Фінансові звіти мають

інформацію про наслід ки операцій та інших под ій, що змінюють економічні ресурси та вимоги. Фінансова звітність
склад ена згід но вимог Концептуальних основ і є д оречною, суттєвою та правд иво под ає фінансовий стан

під приємства. Фінансова інформація є зіставною, її можна перевірити, вчасною та зрозумілою.

2. Згід но Закону України № 3332-VI от 12.05.2011г "Про внесення змін д о Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" згід но Статті 12-1 пункту 2, під приємство забов язано склад ати звіт за міжнарод ними
станд артами. При формуванні облікової політики під приємство керується МСБО1 «Под ання фінансової звітності»

д ля
визначення основи под ання фінансової звітності загального призначення д ля забезпечення їхньої зіставності з

фінансовою звітністю за поперед ні період и, а також д ля устоновлення загальнихі вимог щод о под ання фінансової
звітності, її структури та мінімальні вимоги щод о її змісту, та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та

помилки» д ля визначення критеріїв д о обрання та змінювання 
облікових політик разом з обліковим під ход ом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в
облікових оцінках та виправлення помилок, д ля покращання д оречності та д остовірності фінансової звітності та

зіставності такої фінансової звітності через якийсь час.

2.1. Нематеріальні активи

За звітний період  прид бання або ліквід ації нематеріальних активів не провод илося.

Вартість нематеріальних активив склад ає
Нематеріальні активи: на 01.01.13 на 31.12.13 

залишкова вартість 1945 1874
первістна вартість 3223 3223

накопичена амортизація (1278) (1349)

Нематерiальнi активи на товариствi станом на 31.12.2013 року склад ають:
- за первiсною вартістю - 3223 тис.грн.,

- накопичена амортизація - 1349 тис.грн.,
- залишкова вартість - 1874 тис.грн.

Нарахування амортизацiї по  нематерiальним активам зд iйснюється за прямолiнiйним метод ом (рiвномiрне списання
протягом всього строку корисної експлуатацiї), що перед бачено облiковою полiтикою товариства. За 2013 рiк

нарахована амортизацiя в сумi - 71 тис. грн. Нематеріальні активи, залишкова вартість яких нульова, обліковуються на
суму 931 тис. грн., які на час склад ання звітності є морально застарілими, тому їх д ооцінку з економічних висновків

провод ити не д оцільно.

Склад  та вартість нематерiальних активiв, вiд ображених на кінець звітного період у:

- права на комерційні позначення – 238 тис.грн.
- права на об єкти промислової власності – 63 тис.грн.
- авторське право та суміжні з ним права – 2280 тис.грн

- інші нематеріальні активи – 642 тис.грн.

Змiни у склад i та вартостi нематерiальних активiв вiд ображаються на кінець звітного період у з урахуванням вимог
МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

2.2. Капітальні інвестиції.

У звітному період і було інвестовано у прид бання та мод ернізацію матеріальних активів – 836 тис.грн., з них на
прид бання нових – 263 тис.грн. Також були завершені роботи по мод ернізації д еяких вид ів виробничого

облад нання, з под альшим введ енням його в експлуатацію на суму 1220 тис.грн.

Таким чином вартість незавершених капітальних інвестицій склад ає:
на 01.01.13 на 31.12.13

Незавершені капітальні інвестиції 767 119



Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не введ енi в експлуатацiю станом на 31.12.2013 року склад ають 119
тис.грн.

2.3.Основні засоби

Д ля вед ення обліку за Міжнарод ними станд артами було визначено:
- поряд ок обліку основних засобів з тим, щоб користувачі фінансової звітності могли отримувати інформацію про

інвестиції під приємства в основні засоби та про зміни у склад і таких інвестицій, 
- основні аспекти обліку основних засобів, тобто визнання їх активами, визначення їх балансової вартості, а також

від повід них амортизаційних від рахувань і збитків від  знецінення, що під лягають визнанню.
Введ ено в д ію основних засобів і інших необоротних активів на суму 1483 тис.грн, у тому числі обчислювальної

техніки і ПЗ на - 68 тис.грн., машин і устаткування - 117 тис.грн., прилад ів і лабораторного устаткування - 78 тис.грн.,
витрати на реконструкцію буд івель, споруд  і перед авальних пристроїв склали - 38 тис.грн., витрати на мод ернізацію

устаткування - 1182 тис.грн.

У зв`язку з нед оцільністю под альшої експлуатаціі, з д озволу Нагляд ової рад и, списано основних засобів загальною
сумою - 146 тис. грн., залишкова вартість яких склала - 15 тис. грн.

Таким чином вартість основних засобів склад ає:
Основні засоби: на 01.01.13 на 31.12.13

залишкова вартість 43700 42335
первістна вартість 93024 94361

накопичена амортизація (49324) (52026)

Склад  та вартість основних засобів.

ПАТ ВІТ станом на 31 груд ня 2013 року мало власнi основнi засоби первiсною вартiстю 94361 тис.грн., знос 52026
тис.грн., залишковою вартiстю 42335 тис.грн., в тому числi: 

- буд инки та споруд и (рахунок облiку 103), первiсна вартiсть - 75100 тис.грн, знос - 38744 тис.грн, залишкова вартiсть-
36356 тис.грн; 

- машини та облад нання (рахунок облiку 104), первiсна вартiсть - 18286 тис.грн, знос - 12497 тис.грн, залишкова
вартсiсть - 5789 тис.грн; 

- транспортнi засоби (рахунок облiку 105), первiсна вартiсть - 749 тис.грн, знос - 652 тис.грн, залишкова вартiсть - 97
тис.грн; 

- інструменти, прилад и, iнвентар (рахунок облiку 106), первiсна вартiсть - 180 тис.грн, знос - 100 тис.грн, залишкова
вартiсть - 80 тис.грн; 

- іншi основнi фонд и (рахунок облiку 109), первiсна вартiсть - 46 тис.грн, знос - 33 тис.грн, залишкова вартiсть - 13
тис.грн; 

Прид банi в 2013 році основнi засоби на кінець звітного період у зараховуються на баланс за первiсною вартiстю
згiд но МСБО 16 "Основнi засоби". 

По основним засобам застосовується метод  нарахування амортизацiї - прямолінійний, що перед бачено облiковою
полiтикою товариства. За 2013 рiк нарахована амортизацiя на суму 2702 тис.грн. 

Амортизацiя основних засобів нараховується прямолінійним метод ом з визначенням строку використання об` єктів, а
також їх ліквід аційну вартість у кожному окремому випад ку приказом по під приємству.

Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв у зв`язку iз провед енням капiтального ремонту (реконструкцiї,
мод ернiзацiї) за 2013 рiк склало 1221 тис. грн.

Д ля оцінки наявних необоротних активів була провед ена інвентаризація основних засобів, незавершеного
буд івництва, нематеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів.

Д од атково, згід но з параграфом 79 б) МСБО 16 повід омляємо - балансова вартість повністю амортизованих
об’єктів основних засобів, що використовуються склад ає 4250 тис. грн. Таке використання обумовлено обліковими

політиками під приємства, не заперечується МСБО, тому д ооцінка не провод илася.
Змiни у склад i та вартостi необоротних активiв вiд ображаються з урахуванням вимог МСБО 16 "Основнi засоби". 

2.4 . Д овгострокова д ебіторська заборгованість
на 01.01.13 на 31.12.13

Д овгострокова д ебіторська заборгованість 142 97

- сума позики, вид аної співробітникові під приємства, строком погашення – 5 років.
Д о обліку позик МСБО не застосовувалися.

Станом на 31.12.2012 року на товариствi вiд сутнi д овгостроковi фiнансовi iнвестицiї, та д овгостроковi бiологiчнi
активи.

2.5. Виробничі запаси

Бухгалтерський облiк запасiв акцiонерного товариства зд iйснюється у вiд повiд ностi д о вимог МСБО 2 «Запаси».
Згiд но наказу про облiкову полiтику прид банi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною оцiнкою та

перед аються у господ арську д iяльнiсть та прод аж по метод у собівартості. 
Вартiсть запасiв станом на 31 груд ня 2013 року склад ає - 4286 тис. грн., в тому числi:

- сировина та матерiали 1512 тис.грн.;
- паливо 319 тис.грн.;

- тара i тарнi матерiали 4  тис. грн.;
- запаснi частини 29 тис.грн.;

- малоцiннi та швид козношуванi пред мети 1637 тис.грн.;
- інші матеріали 454 тис. грн.;

- покупні полуфабрикати 331 тис. грн.;

Переоцiнка виробничих запасiв у звiтному перiод i не провод илась.

2.6 . Незавершене виробництво.

Вартість незавершеного виробництва станом на 31.12.2013 становила – 30743 тис.грн.
Склад  незавершеного виробництва:

- витрати на оплату праці 6245 тис.грн.
- нарахований єд иний соціальний внесок 2323 тис.грн.

- витрати на від ряд ження 404 тис.грн.
- амортизаційні витрати 1700 тис.грн.

- матеріальні витрати 5615 тис.грн.
- інші загальновиробничі витрати 14456 тис.грн.



Загальний розпод іл незавершеного виробництва склад ається з отриманих авансів від  замовника – 16250 тис.грн.,
власних обігових коштів – 14493 тис.грн.

2.7. Д ебіторська заборгованість.

Д ебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013 року становить по чистiй реалiзацiйнiй вартостi 1611 тис.грн., в тому
числі:

- 1063 тис.грн. д ебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги);
- 263 тис. грн. д ебiторська заборгованiсть за вид аними авансами постачальникам;

- 285 тис. грн. iнша поточна д ебiторська заборгованiсть (в тому числi заборгованiсть за розрахунками за лікарняними
листами - 14 тис. грн., поточна заборгованість під звітних осіб під приємства - 37 тис. грн.).

Від повід но д о п. 63 МСБО 39 "Фінансові інструменти - визнання і оцінка" під приємство над ало у фінансовій звітності
д ебіторську заборгованість за справед ливою вартістю. Зменшення первинної вартості фінансового інструменту д о

його справед ливої вартості було д осягнено шляхом введ ення резерву по сумнівній д ебіторській заборгованості, під
яким мається на увазі оцінка можливих втрат в майбутньому, яких можна чекати від  д ебіторів, тобто тих, хто на д ату

балансу є боржником товариства. 
Створення резерву по сумнівних боргах є од ним з проявів реалізації "принципу консерватизму (обачності) ", згід но з

яким активи і д оход и не мають бути завищені, а зобов'язання і витрати не мають бути занижені. Виконуючи вимоги
цього принципу, товариство визнало в звітності вірогід ний майбутній збиток у розмірі - 1073 тис.грн., тим самим

зменшуючи вже визнані д оход и, та показало величину д ебіторської заборгованості, яку в майбутньому реально буд е
отримати.

Таким чином "принцип від повід ності", тобто втрати, які стануть від омі тільки в майбутньому бухгалтерському період і,
були оцінені в поточному період і, і їх зіставили з д оход ом, отриманим від  прод ажів поточного період у, також був

д отриманий при склад анні звітності за МСФЗ.
Станом на 31.12.2013 року на товариствi врахованi iншi оборотнi активи в сумі 115 тис. грн., якi включають

заборгованiсть за розрахунками по под атковим зобов`язанням з ПД В в сумi 113 тис. грн. та заборгованiсть за
неотриманими под атковими наклад ними в сумi 2 тис. грн.

Вед ення операцiй на поточних рахунках протягом 2013 року провод илось з урахуванням вимог Iнструкцiї "Про
безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затверд женої Постановою Правлiння НБУ вiд  21.01.2004р.
№ 22. Залишок грошових коштiв товариства в нацiональнiй валютi станом на 31.12.2013 року становив у національній

валюті 11 тис.грн., в іноземній валюті гривневий еквівалент 366 тис.грн.

Таким чином вартiсть активiв товариства, що вiд ображена у звiті станом на 31.12.2013 року склад ає - 81557 тис. грн.

2.8. Власний капітал

Ця стаття фінансової звітності змінена за рахунок:
- розрахунку нового показника витрат по под атку на прибуток і нарахування нового від клад еного под аткового

зобов'язання.

Вiд ображення та розкриття iнформацiї щод о власного капiталу, згiд но з МСФО №1 "Под ання фінансової звітності". 
Власний капiтал ПАТ ВІТ станом на 31.12.2013 року склад ається з:

статутного капiталу - 356 тис. грн.
iншого д од аткового капiталу - 55133 тис.грн.

резервного капiталу - 89 тис. грн.
нерозпод іленого прибутку - 1885 тис. грн.

Статутний капiтал Товариства сформований згiд но Закону України "Про господ арськi товариства", облiковується на
рахунку 40 "Статутний капiтал" у сумi 355740 грн. грн. та вiд повiд ає установчим д окументам.

Розмiр статутного капiталу станом на 31.12.2013 р.
заявлений – 355 740 грн.;
сплачений – 355 740 грн.;

Склад  та структура Статутного капiталу:

кiлькiсть акцiй – 7 114 800 шт.; вид и акцiй - простi iменнi, номiнальна вартiсть - 0 ,05 грн.;
форма випуску – безд окументарна; ПАТ ВІТ вид ано Д ержавною комiсiєю з цiнних паперiв та фонд овому ринку

свiд оцтво про реєстрацiю випуску акцiй (Реєстрацiйний № 17/08/1/09 вiд  23.12.2009 р.).

Змiн у склад i статутного капiталу, викупу власних акцiй за 2013 рік не вiд бувалось.
Iнший д од атковий капiтал станом на 31.12.2013 року склад ає 55133 тис. грн. та облiковується на рахунку 423

«Д ооцiнка активiв» – 40649 тис.грн. та рахунку 425 Інший д од атковий капітіл – 14484 тис.грн. 
на 01.01.13 на 31.12.13

Д од атковий капітал 54773 55133

Протягом звiтного перiод у вiд булося збільшення д од аткового капiталу на суму 360 тис. грн. за рахунок розпод ілу
прибутку згід но рішення зборів акціонерів від  24.04.2012). 

Резервний капiтал станом на 31.12.2013 року склад ає 89 тис. грн. та утворений за рахунок прибутку минулих перiод iв і
склад ає 25 від сотків статутного капіталу вiд повiд но Статуту.

За наслiд ками фiнансово-господ арської д iяльностi товариство станом на 31.12.2013 року має нерозпод ілений
прибуток у сумi 1885 тис. грн., вiд ображення якого в облiку товариства зд iйснено згiд но "Плану рахункiв

бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господ арських операцiй пiд приємств та органiзацiй".
затверд женого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд  30.11.99 р. 

на 01.01.13 на 31.12.13
Нерозпод ілений прибуток 2117 1885

У порiвняннi з залишком на початок року сума нерозпод іленого прибутку зменьшилась на 232 тис.грн.
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2013 року склад ає 57463 тис. грн.

2.9 . Д овгострокові забов`язання

Від срочені под аткові забов`язання у сумі 2795 тис.грн. враховуються від повід но д о МСБО (IAS) 12 "Под аток на
прибуток". Цей станд арт визначає зобов'язання по від клад еному под атку, як суму под атку на прибуток, який буд е

сплачений в под альших період ах. Згід но МСБО від клад ені под атки виникають з опод атковуваних тимчасових
різниць, які є різницею між балансовою вартістю активу (чи зобов'язання) в звіті про фінансове положення і його

под атковою базою, тоб то величиною, по якій актив (чи зобов'язання) оцінюється д ля цілей розрахунку под атку на
прибуток компетентними под атковими органами. За д опомогою від клад ених под атків у фінансовій звітності

враховується зобов'язання по под атку на прибуток, який буд е сплачений в майбутньому.

2.10 Поточні забов`язання

Поточнi зобов`язання, якi виникли внаслiд ок зд iйснення товариством фiнансово-господ арської д iяльностi станом на



31.12.2013 року склад ають 21299 тис. грн., в тому числi:
- заборгованiсть за операцiями з прид бання товарiв, робiт (послуг) 378 грн.;

- заборгованiсть з од ержаних авансiв 16351 тис. грн.;
- заборгованiсть за розрахунками з бюд жетом 396 тис. грн.;

- заборгованiсть за розрахунками зi страхування 588 тис. грн.;
- заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 1238 тис. грн.;

- заборгованість по розрахункам з участниками 38 тис.грн.
- iншi поточнi зобов`язання 2177 тис. грн. (в тому числi заборгованiсть за неотриманi под атковi наклад нi з ПД В 38 тис.

грн., iншi зобов`язання 1960 тис. грн.).

на 01.01.13 на 31.12.13
Поточні забов язання 14823 21299

Станом на 31.12.2013 р. вiд булося збільшення залишку поточної кред иторської заборгованостi товариства на
загальну суму 6476 тис. грн., в тому числi за рахунок збільшення залишку заборгованостi за отриманими авансами на
суму 3650 тис.грн., зменшення залишку заборгованостi за розрахунками з бюд жетом на суму 12 тис.грн., збільшення
залишку заборгованостi за розрахунками зi страхування на суму 193 тис.грн., збільшення залишку заборгованостi по

поточним виплатам оплати працi працiвникам на суму 556 тис. грн.,
збільшення суми iнших поточних зобов`язань на 2004 тис.грн., 

зменшення залишку заборгованостi за операцiями з прид бання товарiв (робiт, послуг) на суму 48 тис.грн. 
Д о суми iнших поточних зобов`язань вход ить поточна заборгованість по займу 8000000 рублів Росії, що д орівнює
1960 тис.грн на д ату балансу, отриманого від  ВАТ «Електрозавод » Росія д ля поповнення власних обігових коштів.

Срок повернення займу -25.02.2015 року. Облік витрат по займу зд ійснювався з урахуванням вимог МСБО 23
«Витрати на позики» й витрати по нарахованим від соткам були признані витратами поточного період а, як цього

вимагає вищевказаний станд арт.
Кред иторської заборгованостi з простроченим строком позивної д авностi станом на 31.12.2013р. товариство не має,
облiк зобов язань провод ився згід но з вимогами МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи".

3. Визнання д оход iв в бухгалтерському облiку товариства зд iйснюється з використанням метод у нарахування всiх
факторiв, якi можуть бути д остовiрно оцiненi, згід но з вимогами МСБО 18 "Д охiд ". 

Д ля облiку д оход iв використовуються рахунки 7-го  классу, згiд но з д iючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господ арських операцiй пiд приємств i

органiзацiй", затверд женим Наказом МФУ вiд  30.11.1999р. № 291.

Протягом 2013 року товариством був отриманий д охiд  у сумi - 46706 тис. грн., у тому числi:

- д охiд  (виручка) вiд  реалiзацiї прод укцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 40425 тис.грн. (без урахування ПД В);
- iншi операцiйнi д оход и 5194 тис.грн. (в тому числi д оход  вiд  реалiзацiї iноземної валюти 463 тис. грн., д оход  вiд

реалiзацiї оборотних активiв 2089 тис.грн., д оход  вiд  операцiйної оренд и активiв 420 тис. грн., д оход  вiд
операцiйної курсової рiзницi 135 тис. грн., д охід  від  безоплатно отриманих активів 1591 тис.грн., iншi д оход и 496 тис.

грн.);
- iншi д оход и 1087 тис. грн. (д охід  від  безоплатно отриманих активів 1 тис.грн., інші д оход и від  звичайної д іяльності

1086 тис.грн.).
Розпод іл отриманого д оход у між основними замовниками у 2013 році становить:

- на території України – 55% від  загального об`єму;
- за межами України - 45% від  загального об`єму.

Стосовно витрат, окремого станд арту в МСБО не перед бачено. Таким чином, при обліку витрат під приємство
орієнтувалося на Концептуальну основу склад ання фінансової звітності та ті МСБО, які регламентують окремі аспекти
обліку витрат – МСБО (IAS) 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основні засоби", МСБО (IAS) 38 "Нематеріальні активи", МСБО

(IFRS) 9  "Фінансові інструменти", МСБО (IAS) 12 "Под аток на прибуток", МСБО (IAS) 17 "Оренд а", МСБО (IAS) 19
"Виплати працівникам", МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи". 

Під приємство при склад анні звітності чітко  д отримувалося § 19 МСБУ 18 щод о застосування принципу від повід ності
д оход ів і витрат, тобто д оход и і витрати, пов'язані з од нією і тією ж операцією або іншою под ією, признаються

од ночасно.
Д ля облiку витрат використовуються рахунки витрат 8-го  та 9го  класу. Під приємство у звітному році розпод iляло за
елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського облiку 8-го  та 9-го  класу згiд но з д iючими вимогами
Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобовязань та господ арських

операцiй пiд приємств i органiзацiй", затверд женим Наказом МФУ вiд  30.11.1999р. №291. 
Загальна сума витрат за 2013 рiк склала 46478 тис. грн., у тому числi:

- собiвартiсть реалiзованої прод укцiї (товарiв, робiт, послуг) 38221 тис.грн.;
- ад мiнiстративнi витрати 2395 тис. грн.;

- витрати на збут 763 тис. грн.
- iншi операцiйнi витрати 4803 тис. грн. (в тому числi собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 1787 тис. грн.,

собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 116 тис. грн., втрати вiд  операцiйної курсової рiзницi 139 тис. грн., визнанi
штрафи, пенi 5 тис. грн., витрати на д ослід ження та розробки 222 тис.грн., iншi витрати 2534 тис. грн.);

- iншi витрати 103 тис.грн. (в тому числi залишкова вартiсть списаних необоротних активiв 15 тис. грн., інші втрати
звичайної д іяльності 88 тис. грн.);

- под аток на прибуток вiд  звичайної д iяльностi 651 тис. грн.

Таким чином, за наслiд ками фiнансово-господ арської д iяльностi за 2013 рiк з урахуванням зміни від строчених
под аткових забов язань, під приємство отримало чистий прибуток у сумi 130 тис. грн. 

4 . Інформація про майновий стан та фінансово-господ арську д іяльність емітента

Протягом 2010р. прид бано активiв (з урахуванням провед ених мод ернізацій та реконструкцій) на суму 1886 тис.грн,
вiд чужено на суму 560 тис.грн. (лiквiд ацiя у зв`язку з фiзичним та моральним зносом та неприд атнiстю в под альшiй

експлуатацiї). 
Протягом 2011 р. прид бано (з урахуванням провед ених мод ернізацій та реконструкцій) на суму 2184 тис.грн,

вiд чужено на суму 894 тис.грн. (лiквiд ацiя у зв`язку з фiзичним та моральним зносом та неприд атнiстю в под альшiй
експлуатацiї). 

Протягом 2012р. прид бано (з урахуванням провед ених мод ернізацій та реконструкцій) на суму 1521 тис.грн,
вiд чужено на суму 5184 тис.грн.(лiквiд ацiя у зв`язку з фiзичним та моральним зносом та неприд атнiстю в под альшiй

експлуатацiї 131 тис.грн., рекласифіковано активів на суму 5053 тис. грн).
У 2012 роцi товариство прид бало машин та облад нання виробничого призначення на суму 995 тис. грн., інструментів

і прилад ів - на 41 тис.грн. 
Протягом 2012 року товариством було введ ено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 1521 тис. грн., в
тому числi: машини та облад нання на суму 995 тис. грн., інструментів і прилад ів - на 41 тис.грн., буд инків та споруд  -

449 тис. грн., малоцiнних необоротних матерiальних активів на суму 36 тис. грн. 
Протягом 2013 року товариством було введ ено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 1483 тис. грн., в

тому числi: обчислювальної техники та ПЗ на суму 68 тис.грн.,машини та облад нання на суму 117 тис. грн., інструментів
і прилад ів - на 78 тис.грн., витрати на реконструкцію буд івль та споруд  - 38 тис. грн., мод ернізація основних засобів

склала 1182 тис.грн. 
На протязі 2013 року з д озволу нагляд ової рад и, отриманого раніше, списано основних фонд ів з первісною вартістю

146 тис.грн, залишковою вартістю – 15 тис.грн.
Пiд приємство не планує буд ь-якi значнi iнвестицiї або прид бання, пов`язанi з його господ арською д іяльністю.



Товариство має оренд овані основні засоби – загальною вартістю 5493 тис.грн. та площею 19194,60 метри
квад ратних, а саме:

вартість, тис.грн. площа, кв.м
Буд івля под станції 118 221,9

Частина лабораторно-д ослід ного корпусу 880 3565,0
Частина лабораторно-д ослід ного корпусу 26 104,8

Інженерний корпус 4469 15302,9

Оренд овані основні засоби є власністю ВАТ „Електрозавод ”, про що уклад ено д оговори оренд и.

Під приємство зд ає в оренд у власні основні засоби загальною площею 3915,60 кв.м., та за д оговорами суборенд и
307,10 кв.м., про що уклад ено д оговори оренд и та суборенд и від повід но.

Склад  основних засобiв емiтента наступний: буд iвлi та споруд и; машини та облад нання; транспортнi засоби;
iнструменти, прилад и та iнвентар; iншi основнi засоби та необоротнi матерiальнi активи. 

Основнi засоби у д iяльностi Товариства використовуються на 100%, за призначенням. Вони знаход яться за мiсцем
розташування Товариства- м. Запорiжжя; вул. Д ніпропетровське шосе, 11. Д iяльнiсть Товариства не є шкiд ливою д о

навколишнього серед овища. 
Фiнансування прид бання, буд iвництва, ремонту та уд осконалення основних засобiв зд iйснюється за власнi кошти..
Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не введ енi в експлуатацiю станом на 31.12.2013 року склад ають 119

тис.грн. Планiв щод о капiтального буд iвництва товариство не має.
Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi.

У поточному році під приємством було оформлено Генеральну угод у з банком про над ання гарантованого платежу
д ля участі у тенд ері під  заставу основних засобів, а саме:

- трансформатор трьохфазний ТД Ц ТИ-15000/150, ВН-15000ква, СН-15000ква Інв.№ 0001-802
- трансформатор трьохфазний ТД Ц ТИ-15000/150, ВН-15000ква, СН-15000ква Інв.№ 0001-814

5. Розкриття інформації про пов'язані сторони

Д ля цілей фінансової звітності пов'язаними вважаються сторони, од на з яких має можливість робити істотний вплив
на операційні і фінансові рішення іншої сторони. При вирішенні питання про те, чи є сторони пов'язаними, береться

д о уваги зміст взаємовід носин сторін, а не тільки їх юрид ична форма. 

Операції з пов'язаними сторонами
Прод аж пов`язаним сторонам Закупівлі у пов`язаних сторін

2013 2012 2013 2012

ВАТ "Електрозавод " (тис.грн.) 6074 7585 748 772
всього (тис.грн.) 6074 7585 748 772

У 2013 році компенсації провід ному управлінському персоналу ВАТ «Електрозавод » Товариство не провод ило.
Платіжів на основі акцій на користь пов язаної сторони не було.

Суми залишків заборгованості по взаємовід носинам:
поточна заборгованність ПАТ«ВІТ» перед  ВАТ «Електрозавод » 

- авансування по д оговору на виконання послуг з виготовлення і постачання д ослід ного зразка од нофазного
силового елегазового трансформатора - 9753 тис.грн.,

- оренд а буд івель та споруд  - 60 тис.грн.
- виконання робочого проекту - 51 тис.грн.

поточна заборгованність ВАТ «Електрозавод » перед  ПАТ «ВІТ» 
- виконані робочі проекти - 279 тис.грн

У звітному році були провед ені операцій, що зд ійснюються зі зв’язаною стороною:
- прид бання або прод аж товарів (готових або напівфабрикатів) – комплектуючі д о трансформатору – 289 тис.грн.

- оренд а – 748 тис.грн
- перед ача д ослід жень та розробок – 6074 тис.грн.

- прид бання або прод аж нерухомості та інших активів – не від бувалося;
- перед ача за ліцензійними угод ами– не від бувалося; 

- перед ача за фінансовими угод ами (зокрема, позики та внески власного 
капіталу в грошовій або в натуральній формі) – не від бувалося;

- над ання гарантій або застави – не від бувалося.

Операції зі зв’язаними сторонами були зд ійснені на умовах, еквівалентних умовам, що д омінують в операціях між
незалежними сторонами і від повід ають вимогам МСФО №24.

Уклад ених, але не виконаних д оговорiв (що переход ять на інший період ) на кiнець 2013 року Товариство має на
загальну суму 16351 тис.грн.

Товариство д ля розширення ринку збуту своєї прод укцiї приймає активну участь у тенд ерах. Конкуренцiя в галузi
велика, але пiд приємство в процесi своєї д iяльностi постiйно пiд вищує свою конкурентоспроможнiсть. Перспективним
планом розвитку Товариства є розширення ринкiв збуту. Заход ами розширення обсягів виробництва, над ання послуг

та ринкiв збуту є оновлення основних засобiв, переговори iз замовниками, експорт. 

Факторами ризику господ арської д iяльностi емiтента є ризики, пов`язанi з можливiстю значної системної кризи
української економiки або суттєвих змiн законод авчої бази, що регулює д iяльнiсть емітента.

6 . Інші факти д іяльності Товариства.

Сезонна д іяльність.
Д ілова активність Товариства не схильна д о впливу сезонного чинника.

Стратегія под альшого розвитку.
Стратегiєю под альшої д iяльностi Товариства на 2014 рiк є закрiплення положення на ринку за д опомогою гнучкої

цiнової полiтики та оперативного реагування на бiзнес-процеси. У наступному 2014 роцi Товариство планує
збiльшення д оход iв вiд  рiвня, д осягнутого на кiнець 2013 року. 

Штрафні санкції.
Сплаченi штрафнi санкцiї за результатами д іяльності у 2013 році становлять 4 ,5 тис.грн.:

- 2,5 тис.грн. штрафні санкції, сплачені на користь фірм-перевезників за понад нормативний простой транспортних
засобів у зоні митного контролю;

- 2 тис.грн штрафні санкції по  митному д екларуванню грузів.

7. Д овiд ка про фiнансовий стан ПАТ "Український науково-д ослід ний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут трансформаторобуд ування" на 31.12.2013р. 

Показники ліквід ності



Показники На початок року На кінець року Норматив Зміни за рік 
А 1 2 3 4=2-1

1. Загальний (коефiцiєнт покриття) 1.9532 1.7434 >1 -0 .2098

Коефiцiєнт загальної лiквiд ностi вказує, що товариство має залежність вiд  позикових коштiв при фiнансуваннi
реальних активiв.

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiд ностi 0 .1280 0 .0177 >0,2 -0 .1103
Коефiцiєнт свiд чить про нед остатню наявнiсть коштiв у разi необхiд ностi миттєвої сплати поточних боргiв на кінець

звітного період у.

3. Чистий оборотний капiтал 14129 15833 >0 1704

Збiльшення на 1704 тис.грн

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi під приємства
Показники На початок року На кінець року Норматив Зміни за рік

A 1 2 3 4
1. Коефiцiєнт співвід ношення залучених та власних засобів 0 .3169 0 .4193 <1 0 .1024

Коефіцієнт характеризує структуру фінансових ресурсів під приємства. Є д остатнім на під приємстві.

2. Коефiцiєнт автономiї 0 .7593 0 .7046 >0,5 -0 .0547

Коефіцієнт характеризує д олю засобів, вклад ених власниками під приємства в загальну вартість майна, припускає
забезпеченість позикових коштів власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване з власних д жерел, під приємство

зможе погасити зобов'язання. Вираховується як від ношення - власний капітал / валюта балансу. Є д остатнім на
під приємстві.

3. Коефiцiєнт маневреності власних засобів 0 . 1880 0 .2269 >0,2 0 .0389

Коефіцієнт характеризує міру мобільності використання власного капіталу, показує д олю власних засобів, вклад ених в
оборотні активи. Вираховується як від ношення власні обігові кошти / власний капітал. Є д остатнім на під приємстві.

4 . Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв 0 . 0166 0 .0040 >0,4  -0 .0126

Коефіцієнт показує скільки прибутку д ає 1 грн власних засобів. Є нед остатнім на під приємстві.

5. Коефiцiєнт використання фінансових ресурсів всього майна 0 .0126 0 .0028 збільшення -0 .0098

Коефіцієнт д озволяє визначити, за який період  отриманий прибуток може компенсувати вартість майна. Є
нед остатнім на під приємстві.

Показники д іловї активності під приємства
Показники На початок року На кінець року Норматив Зміни за рік

А 1 2 3 4=2-1
1. Коефiцiєнт обертаємості активів 0 .7633 0 .5148 збільшення -0 .2485

Коефіцієнт вказує швид кість обігу сукупного капіталу під приємства, тобто показує, скільки разів за д аний період
від бувається повний цикл виробництва і обороту, що приносить від повід ний ефект у вигляд і прибутку, або скільки
грошових од иниць реалізованої прод укції принесла кожна од иниця активів і вираховується як від ношення - Чистий

виторг від  реалізації прод укції / Серед ньорічна вартість активів

2. Коефiцiєнт обертаємості оборотних коштів 1.7293 1.2234 збільшення -0 .5059

Коефіцієнт характеризує від ношення виручки(валового д оход у) від  реалізації прод укції, без урахування под атку на
д од ану вартість і акцизного збору д о суми обігових коштів під приємства. Зменшення цього коефіцієнта свід чить про

уповільнення обороту обігових коштів.

3. Коефiцiєнт обертаємості д ебіторской заборгованості 13.8117 19.7726 збільшення 5.9609

Коефіцієнт показує скільки разів за рік обернулися засоби, вклад ені в розрахунки. Він визначається як від ношення -
Чистий виторг від  реалізації прод укції / Серед ньорічна сума д ебіторської заборгованості.

4 . Коефiцiєнт обертаємості кред иторської заборгованості 3.5591 2.4035 збільшення -1.1556

Коефiцiєнт показує розширення або зниження комерційного кред иту, над аного під приємству. Зниження коефiцiєнту -
зростання покупок в кред ит. Розраховується як від ношення - Чистий виторг від  реалізації прод укції / Серед ньорічна

сума кред иторської заборгованості;

5. Коефiцiєнт обертаємості матеріальних запасів 2.0331 1,2861 збільшення -0 .747

Коефіцієнт від ображаєє число оборотів товарно-матеріальних запасів під приємства за проаналізований період .
Зниження цього показника свід чить про від носне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва.
Коефіцієнт визначається як від ношення - Чистий виторг від  реалізації прод укції / Серед ньорічна вартість запасів;

6 . Коефiцiєнт обертаємості основних засобів 0 .6740 0 .4315 збільшення -0 .2425

Коефіцієнт розраховується як від ношення чистого виторгу від  реалізації прод укції(робіт, послуг) д о серед ньорічної
вартості основних засобів. Він показує ефективність використання основних засобів під приємства.

7. Коефiцiєнт обертаємості власного капиталу 1.0116 0 .7043 збільшення -0 .3073

Коефіцієнт розраховується як від ношення чистого виторгу від  реалізації прод укції(робіт, послуг) д о серед ньорічної
величини власного капіталу під приємства і характеризує ефективність використання власного капіталу під приємства.



Таким чином можно зробити висновки про д еяке зниження д ілової активності під приємства у поточному році.

Показники рентабельності і д оход ності під приємства
Показники За поперед ній рік За звітний рік Норматив Зміни за рік

А 1 2 3 4
1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0 .0061 0 .0017 >0 -0 .0044

Коефіцієнт характеризує - рівень прибутку, що створюється усіма активами під приємства, що знаход яться в його
використанні згід но з балансом. Цей показник розраховується як від ношення - Прибуток від  звичайної д іяльності д о

опод аткування / Валюта балансу;

2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу 0 .0080 0 .0023 >0 -0 .0057

Коефіцієнт характеризує рівень д оход ності власного капіталу, вклад еного в під приємство, тому найбільший інтерес
пред ставляє д ля існуючих і потенційних власників,і акціонерів, і є од ним з основних показників інвестиційної

привабливості під приємства, оскільки його рівень показує верхню межу д ивід енд них виплат і д орівнює від ношенню -
Чистий прибуток / Власний капітал;

3. Коефiцiєнт рентабельностi д іяльності 0 .0079 0 .0032 >0 -0 .0047

Коефіцієнт розраховується як від ношення чистого прибутку під приємства д о чистого виторгу від  реалізації
прод укції(робіт, послуг). Зменьшення цього показника свід чить про зменьшення ефективності господ арської

д іяльності під приємства.

Коефіцієнт банкрутства.

Д ля встановлення вірогід ності банкрутства необхід но провод ити розрахунок коефіцієнта вірогід ності банкрутства.
Розрахунок цього коефіцієнта застосовують д ля не акціонерних товариств або акціонерних товариств, що не

торгують своїми акціями на біржах.

Показники Фактичне значення
За поперед ній рік За звітний рік

Коефiцiєнт банкрутства 3,3091 3.9005

Розрахований коефіцієнт більш ніж норматив 0 ,42, що свід чить про малоймовірну можливість банкрутства
під приємства.

Таким чином, згід но розрахунків, ПАТ "Український науково-д ослід ний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут трансформаторобуд ування” станом на 31 груд ня 2013 року д осить лiквiд не та платоспроможне

під приємство.

8. Інформація про основні засоби та чисті активи
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Оренд овані основні засоби (тис.грн.)

на початок період у на кінець період у на початок період у на кінець період у
Всього: 93024 94361 5893 5893 

- буд івлі та споруд и 75165 75099 5893 5893 
- машини та облад нання 16882 18287 - - 

- транспортні засоби 749 749 - - 
- інструменти, прилад и, інвентар 182 180 - - 

- б ібліотечні фонд и - - - - 
- малоцінні необоротні матеріальні активи - - - - 

- інші необоротні матеріальні активи - - - - 
- інші 46 46 - - 

Всього 93024 94361 5893 5893 

Термiни користування основними засобами встановлюється при введ енні в експлуатацію на кожний об єкт окремим
наказом, виход ячи з гарантийного терміну та єкономічної д оцільності експлуотування д аного об єкту. Обраний

под атковий метод  нарахування лінейний. Первiсна вартiсть основних засобiв склад ає 94361 тис.грн. Сума
нарахованого зносу основних засобiв склад ає 52026 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв товариства на кінець
звітного період у: буд iвлi та споруд и 51,59%, машини та облад нання 68,33%, транспортнi засоби 87,05%, iнструменти,

прилад и, iнвентар - 55,56%. 
Вартість оренд ованих основних засобів 5893 тис.грн. 

За звiтний перiод  первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 1337 тис.грн. Збільшення вартості склалося за
рахунок прид бання та введ ення в д ію нових та мод ернізованих основних засобів. Д ооцінка основних засобів у

звітному період і не провод илася. 

9 . Інформація щод о вартості чистих активів емітента

Найменування показника за 2013 рік за 2012 рік 
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн. 57463 57335

Статутний капітал, тис.грн. 356 356

Розрахунок вартостi чистих активiв вiд бувався вiд повiд но д о метод ичних рекоменд ацiй Д КЦПФР (Рiшення № 485
вiд  17.11.2004 року) та Положення (станд арт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затверд женого Наказом Мiнiстерства

фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв провод илося за формулою: Чистi активи =
Необоротнi активи (44425/46554) + Оборотнi активи (37132/28952) + Витрати майбутнiх перiод iв (0 /0) - Поточнi

зобов`язання (21299/14823) - Забезпечення наступних виплат i платежiв (2795/3348) - Д оход и майбутнiх перiод ів
(0 /0)



Чистi активи Товариства бiльшi нiж величина статутного капiталу, що вiд повiд ає вимогам ст.155 Цивiльного Код ексу
України вiд  16.01.2003р. №435 IV. 

10. Інформація про зобов'язання
Вид и зобов'язань Д ата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Від соток за користування коштами (% річних)

Д ата погашення
Кред ити банку

у тому числі: X 133 X X
0 0  

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі: X 0  X X

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

за векселями (всього) X 0  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним вид ом): X 0  X X

0 X 
Под аткові зобов'язання X 396 X X

Фінансова д опомога на зворотній основі X 1960 X X
Інші зобов'язання X 18810 X X

Усього зобов'язань X 21299 X X
Iншi зобов`язання включають:

кред иторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 378 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками з
од ержаних авансiв - 16351 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 588 тис.грн; поточнi
зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 1238 тис.грн; нараховані від сотки по фінансовій д опомозі на

зворотній основі – 138 тис.грн; розрахунки з учасниками – 38 тис.грн; поточні забов язання профкому під приємства з
перерахування взносів – 26 тис.грн; неотриманi под атковi наклад нi - 40 тис.грн; iншi зобов`язання - 13 тис.грн; 

11. Інформація про виплати працівникам.

Облік виплат працівникам на під приємстві провод ився з урахуванням вимог МСБО №19.

Виплати працівникам за 2013 рік включають:
а) короткострокові виплати працівникам:

- заробітна плата – 16352 тис.грн.
- оплачені щорічні від пустки – 2225 тис.грн.
- тимчасова непрацезд атність – 139 тис.грн.

- премії – 802 тис.грн.
- негрошові пільги теперішнім працівникам (такі як мед ичне обслуговування, над ання житла, автомобілів, а також,

над ання безкоштовних чи субсид ованих товарів або послуг) – не має
б) виплати по закінченні труд ової д іяльності: 

- пенсії, інші вид и пенсійного забезпечення – 509 тис.грн;
- страхування життя та мед ичне обслуговування по закінченні труд ової д іяльності – не має;

в)інші д овгострокові виплати працівникам:
- д од аткову від пустку за вислугу років або оплачувану акад емічну від пустку – 17 тис.грн.

- виплати з нагод и ювілеїв чи інші виплати за вислугу років – 23 тис.грн.
- виплати за тривалою непрацезд атністю – 10 тис.грн.

- отримання частки прибутку, премії та від строчену компенсацію, якщо вони під лягають сплаті після завершення
д ванад цяти місяців після закінчення період у або пізніше – не має; 

г) виплати при звільненні – 217 тис.грн.

На 2013 рік було сформовано забезпечення майбутніх витрат та платежів – виплати на поточні та невикористані
від пустки з урахуванням єд иного соціального внеску у розмірі 3928 тис.грн.; забезпечення на виплати при звільненні

217 тис.грн. - яке витрачено у полному обсязі.

В елементах операційних витрат - витрати на оплату праці склали 20872 тис.грн., що на 5643 тис.грн. меньш, ніж за
поперед ній 2012 рік. Суттєве зменшення об`єму виконаних робіт у поточному році привело д о скорочення

нарахувань виплат працівникам. 

12. Рух грошових коштів.
Звіт склад ено за прямим метлд ом, згід но якому розкриваються основні класи валових грошових над ход жень та

валових грошових витрат.
Всього над ход жень за звiтний перiод  у результаті операційної д iяльностi за 2013р. становить 57546 тис. грн., що

більше на 241 тис.грн. вiд  показникiв 2012р.
Витрачено коштiв за 2013р. на оплату 60667 тис. грн., у тому числі на оплату забов язань з под атку на прибуток – 894

тис.грн. Чистий рух коштiв вiд  операцiйної д iяльностi від ємний і д орiвнює 3121 тис. грн. 
Рух коштiв вiд  iнвестицiйної д iяльностi також має вiд ємне значення у сумi 459 тис. грн. Це кошти, потраченi на ремонт,

мод ернiзацiю та прид бання облад нання, прилад iв, iнструмента, обчислювальної технiки. 
Рух коштiв вiд  фiнансової д iяльностi:

- отримання позик – 3478 тис.грн
- погашеннф позик – 1390 тис.грн

- виплата від сотків за користування позткою – 55 тис.грн.
Рух коштів від  фінансової д іяльності позитивний і д орівнює 2033 тис.грн.

В цiлому за звiтний перiод  рух грошових коштiв має від ємне значення та д орiвнює 1547 тис. грн. У 2012 роцi цей
показник також мав від ємне значення та д орiвнював 1575 тис. грн. 

Iншi над ход ження у 2013 роцi становили 3265 тис. грн. (процент по розрахунковим рахункам, розрахунки з iншими
д ебiторами та кред иторами), iншi витрачання - 4097 тис. грн. (витрати операцiйної д iяльностi).

13. Власний капітал.

Розмір власного капіталу на початок звітного період у склад ає 57335 тис. грн. Загальна сума збiльшення власного
капiталу становить 128 тис.грн. За 2013 рік вiд булися наступні зміни:

- збільшення за рахунок отриманного чистого прибутку у сумі 130 тис.грн
- зменшення за рахунок нарахування зносу по безоплатно отриманим основним засобам – 2 тис.грн.

Розмір власного капіталу на кінець звітного період у склад ає 57463 тис. грн.



14. Облікова політика.

1. Оцінка і облік основних засобів зд ійснюється у від повід ності з МСБО 16 "Основнi засоби". Од иницею обліку
визначається окремий об`єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби

класифікуються по групах.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного метод у, як в бухгалтерському, так і

под атковому обліках.
Первинна оцінка основних засобів зд ійснюється по первинній вартості, що визначена у від повід ності д о норм МСБО

16 "Основнi засоби".
2. Оцінка і облік нематеріальних активів зд ійснюється згід но МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Од иницею обліку

визначається окремий об`єкт нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного метод у (рівномірним списанням

протягом всього строку корисної експлуатації).
3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей зд ійснюється згід но з вимогами МСБО № 2 "Запаси". Од иницею

бухгалтерського обліку запасів визначається ід ентифікована вартість від повід ної од иниці запасів.
Первинна вартість запасів, прид баних за плату, визначається по собівартості прид бання запасів.

Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, визначається згід но МСБО 16 "Основнi засоби".
При вибутті, запаси оцінюються згід но станд арту МСБО № 2 "Запаси".

Запаси, що не приносять інституту економічної вигод и, визнаються неліквід ними і списуються.
4 . Під  поняття запасів д ля цілей МСБО 2 під пад ає незавершене виробництво, тому фактично вказаним станд артом в

обліку Товариства регулюється поряд ок оцінки незавершеного виробництва на звітну д ату. Незавершене
виробництво по замовленням від ображається в бухгалтерському обліку і балансі по фактичній собівартості

виробництва.
5. Заробітна плата нараховується згід но з законод авством України та у від повід ності з колективним д оговором, з

урахуванням вимог МСБО №19
6. Від ображення в обліку д оход ів зд ійснюється у від повід ності з вимогами МСБО 18 "Д охiд " на під ставі принципу

нарахування і від повід ності.
7. Стосовно витрат, окремого станд арту в МСБО не перед бачено. Таким чином, при обліку витрат під приємство

орієнтувалося на Концептуальну основу склад ання фінансової звітності та ті МСБО, які регламентують окремі аспекти
обліку витрат – МСБО (IAS) 2 "Запаси", МСБО (IAS) 16 "Основні засоби", МСБО (IAS) 38 "Нематеріальні активи", МСБО

(IFRS) 9  "Фінансові інструменти", МСБО (IAS) 12 "Под аток на прибуток", МСБО (IAS) 17 "Оренд а", МСБО (IAS) 19
"Виплати працівникам", МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи". 

Під приємство при склад анні звітності чітко  д отримувалося § 19 МСБО 18 щод о застосування принципу від повід ності
д оход ів і витрат, тобто д оход и і витрати, пов'язані з од нією і тією ж операцією або іншою под ією, признаються

од ночасно.
8. Д ля забезпечення склад ання фінансового звіту під приємство користується 

МСБО 1 "Под ання фінансової звітності" та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
9. Враховуючи специфіку роботи під приємства використовується позамовний метод  обліку витрат і калькування

собівартості прод укції (робіт,послуг).
Собівартість виробництва включає:

- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати (нарахування на зарплату, від ряд ження, послуги сторонніх організацій);
- загальновиробничі витрати.

Ад міністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на утримання об`єктів соціально-культурного
призначення та інші операційні витрати д о склад у собівартості виробництва не зараховуються (Метод ичні

рекоменд ації Міністерства освіти та науки України від  21.02.2006 р. № 119).
У 2013 році з'явився цілий ряд  нових і переглянутих МСБО, обов'язкових д о застосування. Більшість цих станд артів

вимагають ретроспективного вживання (тобто порівняльні показники в звітності мають бути скоректовані) — за
винятком МСБО (IFRS) 13 «Оцінка за справед ливою вартістю», який вимагає перспективного вживання. Перелік нових і

переглянутих МСФО, обов'язкових д о застосування від носно звітних період ів, що починаються не раніше 1 січня
2013 року, якщо не вказане інше. Пакет з п'яти нових і переглянутих станд артів по обліку консолід ації, спільній

д іяльності, залежних під приємств і розкриттю інформації про них, а також под альші поправки д о цих станд артів:
––МСБО (IFRS) 10 «Консолід ована фінансова звітність»

––МСБО (IFRS) 11 «Спільна д іяльність»;
––МСБО (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших під приємствах»; 

––МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» (переглянутий в 2011 році); 
––МСбО (IAS) 28 «Інвестицій в залежні і спільні під приємства» (переглянутий в 2011 році)

у звітному 2013 році не застосовувалися, бо під приємство не склад ає консолід овану звітність, не має спільних
проектів та участі в інших під приємствах, не склад ає окрему фінансову звітність та не вклад ало інвестицій в залежні і

спільні під приємства.

––Поправки д о МСБО (IFRS) 10, МСБО (IFRS) 11 і МСБО (IFRS) 12 «Консолід ована фінансова звітність, спільна
д іяльність і розкриття інформації про участь в інших під приємствах: керівництво по переход у»; МСБО (IFRS) 13

«Оцінка за справед ливою вартістю» встановлює поряд ок провед ення оцінки за справед ливою вартістю і розкриття
інформації про визначення справед ливої вартості, не міняє вимог про від д зеркалення за справед ливою вартістю тих

або інших статей звітності. Сфера д ії МСБО (IFRS) 13 охоплює як фінансові, так і нефінансові інструменти, від носно
яких інші станд арти МСБО вимагають або д опускають оцінку за справед ливою вартістю, а також розкриття оцінки за

справед ливою вартістю (за винятком окремий обумовлених випад ків). МСБО (IFRS) 13 д ає нове визначення
справед ливої вартості д ля цілей фінансової звітності. Згід но МСБО (IFRS) 13, справед лива вартість — це ціна

прод ажу активу або перед ачі зобов'язання («ціна виход у») між учасниками основного (або найбільш вигід ного) ринку
в поточних нормальних ринкових умовах на д ату оцінки. При цьому ціна може бути визначена шляхом

безпосеред нього спостереження або з використанням іншої метод ики оцінки. МСБО (IFRS) 13 застосовується з
початку року першого застосування без ретроспективних змін порівняльних показників; МСБО (IAS) 19 «Винагород

працівникам» (переглянутий в 2011 році) міняє поряд ок обліку пенсійних програм зі встановленими виплатами і
вихід ної д опомоги. Найбільш істотні зміни стосуються обліку зобов'язань по пенсійних програмах зі встановленими

виплатами і активів програм також значні зміни МСБО (IAS) 19 стосуються розкриття змін зобов'язань і активів по
пенсійних програмах зі встановленими виплатами – під приємство не є учасником пенсійних програм;

Поправки д о МСБО (IFRS) 1 «Д ержавні позики»; Поправки д о МСБО (IFRS) 7 «Розкриття інформації про взаємозалік
фінансових активів і фінансових зобов'язань»; Поправки д о МСБО (IAS) 1 «Пред ставлення статей іншого сукупного

д оход у» (д ійсний від носно звітних період ів, що починаються не раніше 1 липня 2012 року) – ці поправки не є
суттєвими д ля вед ення обліку під приємством.

Бухгалтерський облік в інституті автоматизований і вед еться по журнально-орд ерній системі з використанням
програмного прод укту "1С-Під приємство" з урахуванням д оробки згід но специфіки під приємства.

Фінансових інвестицій інститут не отримував.

Керівник ______________ Паук Юрій Іванович

Головний бухгалтер ______________ Кармазь Люд мила Іллівна
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