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Iнформацiя про органи управлiння емiтента в розділі "Основні відомості про емітента" не заповнювалась тому, що
емiтент є акцiонерним товариством. В розділі "Основні відомості про емітента" серія та номер свідоцтва про державну
реєстрацію не наводиться, оскільки емітент не має свідоцтва про державну реєстрацію. Емітент не приймав участі в
створенні юридичних осіб. Посада корпоративного секретаря на Товаристві вiдсутня.В розділі "Інформація про
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)" вказана інформація про
засновників Товариства, їх відсоток у статутному капіталі на момент створення Товариства. Товариство послугами
рейтингових агентств не користовувалося, визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів
не здійснювалося, рівень кредитного рейтингу емітента не визначався.За результатами звітного та попереднього року
рішення про виплату дивідендів не приймалося, виплата дивідендів не здійснювалася.Облiгацiї (будь-яких видів),
iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не
розміщувалися. Фактiв викупу власних акцiй за звiтний перiод не було.Товариство не розміщувало боргові цінні папери,
тому інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнюється. Особлива інформація та
інформація про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду не виникала та не розкривалася.Інформація про
випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало,
зареєстрованих випусків іпотечних облігацій емітента немає.Iпотечне покриття вiдсутнє, тому Інформація про склад,
структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Iпотечнi сертифiкати не розміщувалися. Реєстр iпотечних
активiв вiдсутнiй. Прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитним договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, не було. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не
заповнюється у зв'язку з тим, що іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувались).Реєстр iпотечних
активiв вiдсутнiй.Сертифiкати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались), ФОН немає. У розділі "Текст
аудиторського висновку (звіту)" не наводиться інформація про реєстраційний номер, серію та номер, дату видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів, оскільки емітент не є професійним учасником ринку цінних паперів.
"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" не заповнюється, оскільки акціонерне Товариство є публічним. Емітент є
публічним акціонерним товариством, тому фінансова звітність складається відповідно до міжнародних стандартів, а
річна фінансова звітність за П(С)БО не наводиться. Звiт про стан об`єкта нерухомостi вiдсутнiй в зв`язку з тим, що
цiльовi облiгацiї, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомостi, товариством не розміщувалися.У
товариства немає кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння, тому в роздiлi "Залучення iнвестицiй та
вдосконалення практики корпоративного управлiння" не вказана дата його прийняття. Товариство не є фінансовою
установою, тому Звіт про корпоративне управління не заповнюється. 



ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"

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

д/н

3. Дата проведення державної реєстрації 09.02.1995

4. Територія (область)* Запорізька область

5. Статутний капітал (грн) 355740

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб) 344

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

72.19 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук (основний)

27.11 - Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

62.01 - Комп'ютерне програмування

10. Органи управління підприємства д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

2) МФО банку 300012

3) Поточний рахунок 26005619939079

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

ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»

5) МФО банку 300012

6) Поточний рахунок 26005619939080



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

Вид діяльності Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5

Надання послуг фіксованого місцевого
телефонного зв’язку

АВ №593183 08.11.2011 Національна комісія з
питань регулювання зв’язку
України

01.02.2017

Опис:

Після закінчення строку дії ліцензії, емітент планує продовжити термін її дії.

Сертифікація трансформаторного та
високовольтного обладнання

UA.P.043 04.08.2014 Мінекономрозвитку України д/н

Опис:

Термін дії ліцензії необмежений, тому інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої
ліцензії не наводиться. Емітент планує користуватися цією ліцензією в майбутньому.

Сертифікація імпортного
трансформаторного та високовольтного
обладнання

UA.PN.043 04.08.2014 Мінекономрозвитку України д/н

Опис:

Термін дії ліцензії необмежений, тому інформація стосовно прогнозу емітента щодо продовження терміну дії виданої
ліцензії не наводиться. Емітент планує користуватися цією ліцензією в майбутньому.

Випробування трансформаторного та
високовольтного обладнання

2Т360 15.05.2014 Національне агентство з
акредитації України

14.05.2019

Опис:

Після закінчення строку дії ліцензії, емітент планує продовжити термін її дії.

Сертифікація виробів електротехнічних 1О078 28.01.2013 Національне агентство з
акредитації України

27.01.2018

Опис:

Після закінчення строку дії ліцензії, емітент планує продовжити термін її дії.

Надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення

АЕ184412 18.05.2013 Державна інспекція
техногенної безпеки

18.05.2112

Опис:

Після закінчення строку дії ліцензії, емітент планує продовжити термін її дії.



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

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника

та/або учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної кількості)

Засновник: Запорізька
обласна рада (% на дату
створення Товариства)

20507422 Україна ,
Запорізька область, д/н,
69117, м. Запоріжжя, пр.
Леніна, буд. 164

100

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або

учаснику (від загальної кількості)

д/н д/н д/н

Усього 100

___________

* Заповнювати не обов'язково.



V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор

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

Паук Юрій Іванович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1951

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 39

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПАТ «ВІТ»- заступник генерального директора

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

26.10.2011, 4 роки

9) опис Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю
Товариства. Повноваження: - керує поточними справами
Товариства; - затверджує штатний розклад Товариства, приймає на
роботу та звільняє працівників; представляє Виконавчий орган у
взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю
Товариства; - забезпечує виконання рішень Загальних зборів,
Наглядової ради, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх
нормативних актів Товариства; - організовує виконання планів
діяльності Товариства, виконання Товариством зобов’язань перед
державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог
по охороні праці та техніці безпеки, вимог щодо охорони
навколишнього природного середовища;- забезпечує збереження
майна Товариства і його належне використання; - виконує інші
повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства
чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою
радою Товариства. Обов'язки: 1) розробка поточних фінансово-
господарських планів і оперативних завдань Товариства та
забезпечення їх реалізації; 2) розробка організаційної структури
Товариства; 3) підготовка пропозицій щодо штатного розкладу для
узгодження з Наглядовою радою; 4) організація ведення
бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 5) складання та
надання Наглядовій раді Товариства квартальних та річних
бухгалтерських звітів; 6) оприлюднення річної фінансової звітності;
7) забезпечення проведення аудиторської перевірки фінансово-
господарської діяльності Товариства; 8) підготовка рішення про
випуск Товариством акцій, визначення порядку та умов випуску для
затвердження Загальними зборами; 9) подання пропозицій про
викуп та реалізацію власних акцій Товариства;10) розробка та
подання на затвердження Наглядовій раді Товариства внутрішніх
нормативних документів Товариства; 11) підготовка та проведення
Загальних зборів акціонерів; 12) виконання рішень Загальних
зборів та Наглядової ради. В звiтному роцi посадова особа
отримала за виконання своїх обов`язкiв винагороду у вигляді
заробітної плати у розмiрi 16350,00 грн/міс. В натуральнiй формi
винагорода не виплачувалась. Змiн у персональному складi щодо
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи становить 39 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв):
заступник директора інституту, заступник голови правління, член
правління, заступник генерального директора, генеральний
директор. Iнших посад на будь-яких інших пiдприємствах не
обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.

1) посада Голова наглядової ради

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

Відкрите Акціонерне Товариство «Електрозавод»

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** д/н

5) освіта** д/н



6) стаж роботи (років)** 0

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

д/н

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

16.04.2013, 3 роки

9) опис Наглядова рада Товариства є органом управління, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та
регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження
Голови наглядової ради: - затвердження в межах своєї компетенції
положень (в т.ч. щодо порядку узгодження та укладання договорів,
які визначають порядок ведення договірної роботи), якими
регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; -
підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення
про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку
денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних
зборів; - прийняття рішення про проведення чергових або
позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за
пропозицією Виконавчого органу, Ревізійної комісії відповідно до
Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України
«Про акціонерні товариства»; - прийняття рішення про продаж
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; - затвердження ринкової вартості майна у
випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні
Товариства»; - обрання та припинення повноважень Генерального
директора; - затвердження кандидатур на заміщення посад
заступників Генерального директора за напрямами; -
затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним
директором, а також заступниками Генерального директора за
напрямами, встановлення розміру їх винагороди (оплати праці); -
прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання
та припинення повноважень членів інших органів Товариства; -
обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Голови наглядової ради: - керує роботою
Наглядової ради; - представляє Наглядову раду у роботі із
державними і громадськими органами, будь-якими підприємствами,
організаціями, установами та громадянами; - скликає засідання
Наглядової ради та головує на них; - координує підготовку і
затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової
ради; - контролює виконання рішень Наглядової ради; - підписує
контракт з Генеральним директором Товариства; - виконує інші
повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням
про наглядову раду. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi,
у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Змiн у персональному
складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не було. У зв`язку з
тим, що головою наглядової ради товариства є юридична особа,
iнформацiя про її паспортнi данi, згода на розкриття паспортних
даних, рiк народження, освiту, стаж роботи, наявнiсть непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини, найменування
пiдприємства та попередня посада, яку займав, перелiк попередніх
посад (за останні п'ять років), а також про обiймання посад на
iнших пiдприємствах, їх найменування та мiсцезнаходження не
наводиться. Код за ЄДРПОУ для Відкритого Акціонерного
Товариства «Електрозавод» не наводиться, бо юридична особа не
є резидентом, реєстраційний код 05758078.

1) посада Член наглядової ради

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

Трегубов Ігор Сергійович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1960

5) освіта** вища



6) стаж роботи (років)** 33

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електрозавод"- директор з продажу

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

16.04.2013, 3 роки

9) опис Наглядова рада Товариства є органом управління, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та
регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження
Члена наглядової ради (у складі наглядової ради): - затвердження
в межах своєї компетенції положень (в т.ч. щодо порядку
узгодження та укладання договорів, які визначають порядок
ведення договірної роботи), якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення
про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу,
Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; -
прийняття рішення про продаж 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; -
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання та
припинення повноважень Генерального директора; -
затвердження кандидатур на заміщення посад заступників
Генерального директора за напрямами; - затвердження умов
контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, а також
заступниками Генерального директора за напрямами,
встановлення розміру їх винагороди (оплати праці); - прийняття
рішення про відсторонення Генерального директора від
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання
та припинення повноважень членів інших органів Товариства; -
обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в інтересах
Товариства в межах своїх повноважень; - виконувати рішення,
прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; -
дотримуватись встановлених у Товаристві правил збереження
інформації з обмеженим доступом - не розголошувати
конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. Винагороду, в
тому числі в натуральнiй формi, у 2014 роцi посадова особа не
отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 33
роки. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): заступник комерційного
директора - начальник відділу продажу, директор з продаж, член
наглядової ради. Посадова особа обіймає посаду директора з
продаж на підприємстві ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження:
107023, Росія, м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. Посадова
особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада Член наглядової ради

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

Ковальов Віктор Дмитрович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1945

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 46

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електрозавод"- директор з науки та інноваційних програм



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

16.04.2013, 3 роки

9) опис Наглядова рада Товариства є органом управління, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та
регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження
Члена наглядової ради (у складі наглядової ради): - затвердження
в межах своєї компетенції положень (в т.ч. щодо порядку
узгодження та укладання договорів, які визначають порядок
ведення договірної роботи), якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення
про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу,
Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; -
прийняття рішення про продаж 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; -
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання та
припинення повноважень Генерального директора; -
затвердження кандидатур на заміщення посад заступників
Генерального директора за напрямами; - затвердження умов
контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, а також
заступниками Генерального директора за напрямами,
встановлення розміру їх винагороди (оплати праці); - прийняття
рішення про відсторонення Генерального директора від
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання
та припинення повноважень членів інших органів Товариства; -
обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в інтересах
Товариства в межах своїх повноважень; - виконувати рішення,
прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; -
дотримуватись встановлених у Товаристві правил збереження
інформації з обмеженим доступом - не розголошувати
конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. Винагороду, в
тому числі в натуральнiй формi, у 2014 роцi посадова особа не
отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 46
років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): директор з науки та
інноваційних програм, член наглядової ради. Посадова особа
обіймає посаду директора з науки та інноваційних програм на
підприємстві ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023,
Росія, м.Москва, вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа не
надала згоду на розкриття паспортних даних.

1) посада Член наглядової ради

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

Шаталова Марія Володимирівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1978

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 16

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електрозавод" - керівник департаменту майнових відносин

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

16.04.2013, 3 роки



9) опис Наглядова рада Товариства є органом управління, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та
регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження
Члена наглядової ради (у складі наглядової ради): - затвердження
в межах своєї компетенції положень (в т.ч. щодо порядку
узгодження та укладання договорів, які визначають порядок
ведення договірної роботи), якими регулюються питання, пов'язані
з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного Загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення
про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу,
Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; -
прийняття рішення про продаж 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; -
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання та
припинення повноважень Генерального директора; -
затвердження кандидатур на заміщення посад заступників
Генерального директора за напрямами; - затвердження умов
контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, а також
заступниками Генерального директора за напрямами,
встановлення розміру їх винагороди (оплати праці); - прийняття
рішення про відсторонення Генерального директора від
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання
та припинення повноважень членів інших органів Товариства; -
обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Члена наглядової ради: - діяти в інтересах
Товариства в межах своїх повноважень; - виконувати рішення,
прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою; -
дотримуватись встановлених у Товаристві правил збереження
інформації з обмеженим доступом - не розголошувати
конфіденційну інформацію та комерційну таємницю. Винагороду, в
тому числі в натуральнiй формi, у 2014 роцi посадова особа не
отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової особи у
звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи становить 16
років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): керівник департаменту
майнових відносин, член наглядової ради. Посадова особа обіймає
посаду керівника департаменту майнових відносин на підприємстві
ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва,
вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.

1) посада Секретар наглядової ради

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

Соловйов Валерій Прохорович

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1940

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 51

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ПАТ "ВІТ"- заступник начальника відділу

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

16.04.2013, 3 роки



9) опис Наглядова рада Товариства є органом управління, що здійснює
захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції,
визначеної статутом та чинним законодавством, контролює та
регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Повноваження
Секретаря наглядової ради (у складі наглядової ради): -
затвердження в межах своєї компетенції положень (в т.ч. щодо
порядку узгодження та укладання договорів, які визначають
порядок ведення договірної роботи), якими регулюються питання,
пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного
Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та
про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання
акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення
про проведення чергових або позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу,
Ревізійної комісії відповідно до Статуту Товариства та у випадках,
встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; -
прийняття рішення про продаж 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; -
затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання та
припинення повноважень Генерального директора; -
затвердження кандидатур на заміщення посад заступників
Генерального директора за напрямами; - затвердження умов
контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, а також
заступниками Генерального директора за напрямами,
встановлення розміру їх винагороди (оплати праці); - прийняття
рішення про відсторонення Генерального директора від
здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Генерального директора; - обрання
та припинення повноважень членів інших органів Товариства; -
обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених
Законом України «Про акціонерні Товариства»; - обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг; - вирішення інших
питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та
Статутом. Обов'язки Секретаря наглядової ради: - за дорученням
Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради
про проведення засідань; - забезпечує Голову та членів Наглядової
ради необхідною інформацією та документацією; - оформляє
документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради
та забезпечує їх надання посадовим особам органів Товариства; -
веде протоколи засідань Наглядової ради; - інформує всіх членів
Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом
заочного голосування. Винагороду, в тому числі в натуральнiй
формi, у 2014 роцi посадова особа не отримувала. Змiн у
персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не
було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи становить 51 рік. Перелiк посад (за
останнi 5 рокiв): начальник відділу, головний економіст, заступник
начальника відділу, секретар наглядової ради. Iнших посад на
будь-яких інших пiдприємствах не обіймає. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.

1) посада Голова ревiзiйної комiсiї

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

Макаревич Наталія Володимирівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1963

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 26

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електрозавод"- керівник департаменту фінансового контролю
та аналізу

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

24.04.2012, 4 роки



9) опис Повноваження Голови ревізійної комісії: - проводити планові та
спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства; - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок
та надавати їх Наглядовій раді, Виконавчому органу та ініціатору
проведення позапланової перевірки; - надавати Загальним зборам
відомості про результати проведених перевірок та виявлені
недоліки і порушення; - негайно інформувати Наглядову раду та
Виконавчий орган про факти шахрайства та зловживань, які
виявлені під час перевірок; - здійснювати контроль за усуненням
виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням
пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення; - вимагати
скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення
загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення
зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Обов'язки
Голови ревізійної комісії: - організовує роботу Ревізійної комісії; -
скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує
порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань
Ревізійної комісії; - доповідає про результати проведених
Ревізійною комісією перевірок Наглядовій раді та Загальним
зборам. Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2014 роцi
посадова особа не отримувала. Змiн у персональному складi щодо
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи становить 26 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв):
керівник департаменту фінансового контролю та аналізу, голова
ревізійної комісії. Посадова особа обіймає посаду керівника
департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві
ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва,
вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.

1) посада Заступник голови ревізійної комісії

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

Кулікова Лариса Михайлівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1958

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 30

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електрозавод"- керівник служби економічного аналізу
департаменту фінансового контролю та аналізу

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

24.04.2012, 4 роки



9) опис Повноваження заступника голови ревізійної комісії: 1)організовує
роботу Ревізійної комісії; 2)скликає засідання Ревізійної комісії та
головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує
ведення протоколів засідань Ревізійної комісії; 3)доповідає про
результати проведених Ревізійною комісією перевірок Наглядовій
раді та Загальним зборам. Заступник Голови Ревізійної комісії
виконує обов’язки Голови Ревізійної комісії за його відсутності або у
разі неможливості виконання ним своїх обов’язків. Обов'язки
заступника голови ревізійної комісії: 1)проводити планові та
спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками
перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Виконавчому органу та
ініціатору проведення позапланової перевірки; 3)надавати
Загальним зборам відомості про результати проведених перевірок
та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати
Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та
зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати
контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і
порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх
усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у
разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Винагороду, в тому числі в натуральнiй формi, у 2014 роцi посадова
особа не отримувала. Змiн у персональному складi щодо посадової
особи у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи
становить 30 років. Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): керівник
служби економічного аналізу департаменту фінансового контролю
та аналізу, заступник голови ревізійної комісії. Посадова особа
обіймає посаду керівника служби економічного аналізу
департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві
ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва,
вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.

1) посада Секретар ревізійної комісії

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

Сушкова Олена Юріївна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1966

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 26

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ "Електрозавод"- заступник керівника департаменту
фінансового контролю та аналізу

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

24.04.2012, 4 роки



9) опис Повноваження секретар ревізійної комісії: проводить організаційну
та підготовчу роботу, веде протоколи засідань і відповідає за
достовірність внесених до них відомостей. Обов'язки секретаря
ревізійної комісії: 1)проводити планові та спеціальні перевірки
фінансово-господарської діяльності Товариства; 2) своєчасно
складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх
Наглядовій раді, Виконавчому органу та ініціатору проведення
позапланової перевірки; 3)надавати Загальним зборам відомості
про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і
порушення; 4) негайно інформувати Наглядову раду та Виконавчий
орган про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час
перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час
перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій
Ревізійної комісії щодо їх усунення; 6) вимагати скликання
позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим
інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених
посадовими особами Товариства. Винагороду, в тому числі в
натуральнiй формi, у 2014 роцi посадова особа не отримувала.
Змiн у персональному складi щодо посадової особи у звiтному
перiодi не було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Загальний стаж роботи становить 26 років.
Перелiк посад (за останнi 5 рокiв): керівник служби управління
фінансовим капіталом, заступник керівника департаменту
фінансового контролю та аналізу, секретар ревізійної комісії.
Посадова особа обіймає посаду заступника керівника
департаменту фінансового контролю та аналізу на підприємстві
ВАТ "Електрозавод", місцезнаходження: 107023, Росія, м.Москва,
вул.Електрозаводська, 21. Посадова особа не надала згоду на
розкриття паспортних даних.

1) посада Головний бухгалтер

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

Кармазь Людмила Іллівна

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

д/н, д/н, д/н

4) рік народження** 1958

5) освіта** вища

6) стаж роботи (років)** 34

7) найменування підприємства та попередня
посада, яку займав**

ВАТ «ВІТ»- заступник головного бухгалтера

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

01.03.2011, на невизначений термін



9) опис Повноваження головного бухгалтера: Головний бухгалтер
представляє iнтереси пiдприємства в виконавчих органах
державної влади, арбітраже, iнш. установах; має право другого
пiдпису на фiнансово-господарчих документах; докладає
керiвництву про виявленi недолiки в межах своєї компетенцiї;
вносить пропозицiї по удосконаленню роботи; пов'язанi та
передбаченi посадовою iнструкцiєю. Обов`язки головного
бухгалтера: - забезпечувати ведення бухгалтерського облiку на
основi Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостi дiяльностi
пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних;- Надавати
правдиву i повну iнформацiю про фiнансовий стан, про результати
дiяльностi i руху коштiв пiдприємства;- Органiзує роботу по
пiдготовцi пропозицiй пiдприємства по : визначенню облiкової
полiтики пiдприємства, вибору форми бухгалтерського облiку; -
Розробляє систему i форму внутрiшньо-господарського облiку та
правил документообiгу, регистров аналiтичного облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй;- Визначення правового
становища робiтникiв на пiдпис первинних i вiльних облiкових
документiв;- Вибору оптимальної структури бухгалтерiї i кiлькостi iї
робiтникiв, пiдвищення професiйнного рiвня бухгалтерiв,
забезпечення їх довiдковими матерiалами;-Забезпечувати
автоматизованою системою обробки даних бухгалтерського облiку.
В звiтному роцi посадова особа отримала за виконання своїх
обов`язкiв винагороду у вигляді заробітної плати у розмiрi 10900,00
грн/міс. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Змiн у
персональному складi щодо посадової особи у звiтному перiодi не
було. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи становить 34 роки. Перелiк посад (за
останнi 5 рокiв): заступник головного бухгалтера, головний
бухгалтер. Iнших посад на будь-яких інших пiдприємствах не
обіймає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних.

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я,
по батькові

фізичної особи
або повне

найменування
юридичної

особи

Паспортні
дані

фізичної
особи
(серія,
номер,
дата

видачі,
орган,
який

видав)*
або код за
ЄДРПОУ

юридичної
особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Генеральний
директор

Паук Юрій
Іванович

д/н, д/н, д/н 100 0.0014 100 0 0 0

Голова
наглядової
ради

Відкрите
Акціонерне
Товариство
«Електрозавод»

д/н, д/н, д/н 5782478 81.2739 5782478 0 0 0

Член
наглядової
ради

Трегубов Ігор
Сергійович

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Член
наглядової
ради

Ковальов Віктор
Дмитрович

д/н, д/н, д/н 15 0.0002 15 0 0 0



Член
наглядової
ради

Шаталова Марія
Володимирівна

д/н, д/н, д/н 1 0.000014 1 0 0 0

Секретар
наглядової
ради

Соловйов
Валерій
Прохорович

д/н, д/н, д/н 100 0.0014 100 0 0 0

Голова
ревізійної
комісії

Макаревич
Наталія
Володимирівна

д/н, д/н, д/н 10 0.00014 10 0 0 0

Заступник
голови
ревізійної
комісії

Кулікова Лариса
Михайлівна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Секретар
ревізійної
комісії

Сушкова Олена
Юріївна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Головний
бухгалтер

Кармазь
Людмила Іллівна

д/н, д/н, д/н 0 0 0 0 0 0

Усього 5782704 81.277054 5782704 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.



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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР"

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

1133703 15.9344 1133703 0 0 0

Відкрите акціонерне
товариство "Електрозавод"

д/н Росія, д/н, д/н, м.
Москва , вул.
Електрозаводська,
буд. 21

5782478 81.2739 5782478 0 0 0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі
паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н

Усього 6916181 97.2083 6916181 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних
зборів*

чергові позачергові

X  

Дата
проведення

17.04.2014

Кворум зборів** 81

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії зборів. 2. Звіт
виконавчого органу за 2013 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на
2014 рік. 3. Звіт наглядової ради та його затвердження. 4. Затвердження звіту та висновку ревізійної
комісії. 5. Затвердження річного звіту за 2013 рік. 6. Розподіл прибутку за 2013 рік. Результати
розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного постановили: Обрати
лічильну комісію у складі: Климов Федір Миколайович - голова лічильної комісії; Бровко Світлана
Миколаївна - секретар лічильної комісії; Гаврилова Олена Анатоліївна - член лічильної комісії. По
другому питанню порядку денного постановили: Затвердити звіт виконавчого органу за 2013р.
Визначити основні напрями діяльності на 2014р.: 1. По замовленням з Відкритим акціонерним
товариством Холдинговою компанією «Електрозавод», Росія виконати розробку трансформаторів,
що відносяться до лінійки інноваційного обладнання нового покоління класів напруги від 35 кВ до
750 кВ. 2. Продовжити приймати участь у енергетичних програмах закордонних країн (Китай, Індія,
Південно-Східна Азія, Латинська Америка) на базі ліцензійних угод та контрактів щодо
інжинірингових послуг. 3. Продовжити розробку та впровадження комплексу заходів з підвищення
ефективності науково-технічної та господарської діяльності ПАТ «ВІТ» (оптимізація функцій та
інфраструктури інституту, а також чисельності робітників). По третьому питанню порядку денного
постановили: Затвердити звіт наглядової ради. По четвертому питанню порядку денного
постановили: Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії. По п'ятому питанню порядку денного
постановили: Затвердити річний звіт за 2013 рік. По шостому питанню порядку денного постановили:
Чистий прибуток у сумі 130,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської
діяльності у 2013р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ». Осіб, що подавали пропозиції до переліку
питань до порядку денного не було. Загальні збори скликалися за ініціативою наглядової ради.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій
України”

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження Україна, д/н, м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

д/н

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00

Факс (044) 482-52-14

Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарію. Не
заповнюються пункти щодо номеру ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності, назва державного органу, що видав ліцензію
або інший документ та дата видачі ліцензії або іншого документа,
оскільки депозитарна діяльність Центрального депозитарію, що
здійнсює Публічне акціонерне товариство "Національний
депозитарій України" не є ліцензійною.

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

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 14360570

Місцезнаходження Україна, д/н, м. Дніпропетровськ, 49094, вул.Набережна Перемоги,
буд.50

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АЕ 263148

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013

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

Факс (056) 716-53-30

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис Вид послуг, які надає особа- депозитарні послуги депозитарної
установи.

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

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

Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ 25969506

Місцезнаходження Україна, Запорізька область, д/н, м. Запоріжжя, 69095, вул. Гоголя,
буд.149, кор.1, кв. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ №584505

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Міністерство фінансів України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009

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

Факс (061) 222-29-56

Вид діяльності Страхування, перестрахування, фінансова діяльність



Опис Особа надає страхові послуги. ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ
УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" є відокремленим
підрозділом юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ",
код ЄДРПОУ 20602681, місцезнаходження: 04080, м.Київ, вулиця
Фрунзе, будинок 40.

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

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛІНАРА-АУДИТ"

Організаційноправова форма Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ 22162298

Місцезнаходження Україна, д/н, м. Запоріжжя, 69091, вул. Нижньодніпровська, буд.
14, кв. 24

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

№0680

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

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

Факс (061) 224-33-38

Вид діяльності Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис Особа надає аудиторські послуги.



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
папера

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

23.12.2009 17/08/1/09 Запорiзьке
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA4000063432 Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.05 7114800 355740 100

Акції Товариства не торгуються на організаційно оформлених ринках. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Акціонери
публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Фактів лістингу/делістингу цінних
паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не
приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.



XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому
числі злиття, поділ, приєднання,
перетворення, виділ);

Науково-дослідний інститут трансформаторобудування створено в 1959 році на базі
Запорізького трансформаторного заводу (Постанова Ради Міністрів СРСР від
17.08.1959р. №962).
Наказом Держкомітету з електротехніки при Держплані СРСР від 21.10.1963р.
№113 інституту був присвоєний статус Всесоюзного інституту
трансформаторобудування (ВІТ).
Наказом Мінмашпрому від 31.07.1992 р. №98 інститут призначено головною
організацією з питань науково-технічного забезпечення в галузі
трансформаторобудування та високовольтної апаратури.
Розпорядженням Запорізької обласної ради народних депутатів від 24.01.1995 р.
№27 інститут перетворено у відкрите акціонерне товариство "Український науково-
дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобудування" (ВАТ "ВІТ) відповідно до Указу Президента України від
15.06.1993р. №210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств".
У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про акціонерні товариства» з метою
приведення діяльності і документів Товариства у відповідність до чинного
законодавства України найменування Відкрите акціонерне товариство «Український
науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобудування» змінено на Публічне акціонерне товариство
«Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний
інститут трансформаторобудування» (рішення прийнято загальними зборами
акціонерів Протокол №17 від 10.06.2011р., Державну реєстрацію проведено
25.06.2011р.)
В даний час ПАТ "ВІТ" повністю приватизоване і не має державної частки акцій.
26 листопада 2002 р. інститут атестовано як наукову установу, визначено головним з
питань науково-технічного забезпечення за напрямком: розробка силового
трансформаторного обладнання і високовольтної апаратури і присвоєно вищу
категорію "А" терміном до 27 листопада 2004 р. 
25 травня 2004 р. інститут переатестовано з підтвердженням вищої категорії "А"
терміном до 27 листопада 2007 р. 19 жовтня 2007 р. інститут пройшов чергову
атестацію з підтвердженням вищої категорії "А" і отримав Свідоцтво терміном до 20
жовтня 2012 р.
25 грудня 2012 року Державним агентством з питань науки, інновацій та
інформатизації України було подовжено термін дії атестації інституту як наукової
установи до 25 грудня 2017 року.
9 грудня 2003 р. ВАТ "ВІТ" отримав Сертифікат відповідності Системи якості ДСТУ
ISO-9001-2001 №UA2.020935, виданий Державним органом з сертифікації продукції,
систем управління якістю і довкіллям "ДонСЕРТ", м. Донецьк (термін дії - листопад
2006 р.)
11 грудня 2003 р. отримано Сертифікат відповідності системи якості за міжнародним
стандартом ISO 9000- 2000 №143042 ТОВ "Бюро Верітас Україна", м. Київ (термін дії -
листопад 2006 р.). У листопаді 2007 р. ТОВ "Бюро Верітас Україна", м. Київ
проведено надзорний аудит Системи якості інституту на відповідність ДСТУ ISO-
9001-2001 та ISO 9000-2000 і прийнято рішення про подовження дії Сертифікату на
2008 рік.
У листопаді 2008 року проведено надзорний аудит і надана позитивна оцінка
Системи якості інституту.
У результаті ресертифікаційного аудиту, проведеного у жовтні 2009р., підприємство
сертифіковано ОС «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на відповідність Системи
Управління вимогам стандартів:
1. ISO 9001:2008 (Сертифікат №UA226142 від 09 листопада 2009р., строк дії до 10
листопада 2012р.);
2. ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифікат №0025 від 09 листопада 2009р., строк дії до 10
листопада 2012р.).
У результаті ресертифікаційного аудиту, проведеного у листопаді 2012 року,
підприємство сертифіковано ОС «Бюро Верітас Сертифікейшн Україна» на
відповідність Системи Управління вимогам стандартів:
1. ISO 9001:2008 (Сертифікат №UA227041 від 12 листопада 2012р., строк дії до 11
листопада 2015р.);
2. ДСТУ ISO 9001:2009 (Сертифікат №0040 від 09 листопада 2012р., строк дії до 10
листопада 2015р.).
У листопаді 2014р. проведено надзорний аудит і надана позитивна оцінка Системи
якості інституту. 
За час iснування Товариства злиття, поділу, приєднання, перетворення, видiлу не
було. Важливих подій розвитку у звітному періоді не було.



організаційна структура
емітента, дочірні підприємства,
філії, представництва та інші
відокремлені структурні
підрозділи із зазначенням
найменування та
місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі
відповідно до попередніх звітних
періодів;

Організаційна структура підприємства визначається основними напрямами
діяльності. Інститут має конструкторські, дослідні, технологічні підрозділи,
економічні служби та цех експериментального виробництва.
У складі Товариства діє підрозділ "ВІТ-СЕПРО", який виконує функції органу з
сертифікації трансформаторного обладнання та високовольтної апаратури і
підпорядковується генеральному директору ПАТ "ВІТ".
Удосконалення організаційної структури інституту проводиться постійно.
Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних
підрозділів немає. У звiтному перiодi в органiзацiйнiй структурi емiтента в порiвняннi
з попереднiм звiтним перiодом змiн не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 341 особа;
середня чисельність позаштатних працівників 3 особи; середня чисельність осіб, які
працюють за сумісництвом 0 осіб; чисельність працівників, які працюють на умовах
неповного робочого часу (дня, тижня) 5 осіб. Фонд оплати праці у 2014 році склав
15873,0 тис. грн. Фонд оплати працi зменшився на 5258,0 тис.грн.в порівнянні з 2013
р. Кадрова програма ПАТ «ВІТ» спрямована на забезпечення рівня кваліфікації
працівників операційним потребам підприємства.
Розробка планів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів здійснюється щорічно
з урахуванням замовлень підрозділів підприємства. Рівень професійної підготовки
персоналу забезпечується шляхом організації періодичного навчання робітників
основних професій і спеціалістів. Оцінка рівня підготовки і кваліфікації здійснюється
кваліфікаційними і атестаційними комісіями.
Застосовуються такі види навчання: Систематичне самостійне навчання працівників;
короткострокове навчання керівників і спеціалістів в наукових організаціях,
навчальних центрах як в Україні, так і за її межами; перепідготовка робітників;
навчання робітників суміжним професіям; підвищення кваліфікації працівників.
Навчання і підвищення кваліфікації кадрів здійснюється за участю
висококваліфікованих спеціалістів інституту, запрошенням в якості викладачів
досвідчених спеціалістів сторонніх організацій, відвідувань лекцій, семінарів.
Короткострокове навчання керівників підрозділів і спеціалістів проводиться в
центрах підвищення кваліфікації кадрів терміном до трьох тижнів з відривом від
роботи. Довгострокове періодичне навчання керівників і спеціалістів проводиться
не рідше одного разу у п’ять років в учбових закладах системи підвищення
кваліфікації кадрів для більш глибокого вивчення новітніх досягнень науки і техніки,
оволодіння новими методами наукових досліджень по профілю діяльності. Навчання
проводиться по учбовим планам і програмам. Терміни навчання: з відривом від
роботи – до трьох місяців, без відриву від роботи – до шести місяців. За результатами
навчання здійснюється перевірка знань і видається свідоцтво. Навчання в
аспірантурі з тематики, в якій заінтересоване підприємство, призначене для
вирішення наукових проблем і підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Після
навчання в аспірантурі і отримання диплома спеціалістам надається перевага для
зайняття посад, які потребують підвищеного рівня підготовки і уміння самостійно
вести науково-дослідну роботу. Особи, які пройшли повний курс навчання в
аспірантурі з відривом або без відриву від виробництва, можуть бути допущені до
захисту кандидатської дисертації.
Атестація наукових працівників проводиться на підприємстві систематично з метою
виявлення їх професійного рівня і відповідності кваліфікаційним вимогам, які
пред’являються до займаних посад.

належність емітента до будь-
яких об'єднань підприємств,
найменування та
місцезнаходження об'єднання,
зазначаються опис діяльності
об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному
об'єднанні, позиції емітента в
структурі об'єднання;

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,
установами.

будь-які пропозиції щодо
реорганізації з боку третіх осіб,
що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих
пропозицій;

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб протягом
звiтного перiоду не надходило.



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

Облікова політика
1. Оцінка і облік основних засобів здійснюється у відповідності з МСБО 16 "Основнi
засоби". Одиницею обліку визначається окремий об`єкт основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів. Основні засоби класифікуються по групах.
Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного
методу, як в бухгалтерському, так і податковому обліках.
Первинна оцінка основних засобів здійснюється по справедливій вартості, що
визначена у відповідності до норм МСБО 16 "Основнi засоби".
2. Оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38
"Нематерiальнi активи". Одиницею обліку визначається окремий об`єкт
нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного
методу (рівномірним списанням протягом всього строку корисної експлуатації).
3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється згідно з вимогами
МСБО № 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається
ідентифікована вартість відповідної одиниці запасів.
Первинна вартість запасів, придбаних за плату, визначається по собівартості
придбання запасів.
Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, визначається
згідно МСБО 16 "Основні засоби".
При вибутті, запаси оцінюються згідно стандарту МСБО № 2 "Запаси".
Запаси, що не приносять інституту економічної вигоди, визнаються неліквідними і
списуються.
4. Під поняття запасів для цілей МСФО 2 підпадає незавершене виробництво, тому
фактично вказаним стандартом в обліку Товариства регулюється порядок оцінки
незавершеного виробництва на звітну дату. Незавершене виробництво по
замовленням відображається в бухгалтерському обліку і балансі по фактичній
собівартості виробництва.
5. Заробітна плата нараховується згідно з законодавством України та у відповідності
з колективним договором, з урахуванням вимог МСФО №19
6. Відображення в обліку доходів здійснюється у відповідності з вимогами МСФО 18
"Дохід" на підставі принципу нарахування і відповідності.
7. Стосовно витрат, окремого стандарту в МСФО не передбачено. Таким чином, при
обліку витрат підприємство орієнтувалося на Концептуальну основу складання
фінансової звітності та ті МСФО, які регламентують окремі аспекти обліку витрат –
МСФО (IAS) 2 "Запаси", МСФО (IAS) 16 "Основні засоби", МСФО (IAS) 38
"Нематеріальні активи", МСФО (IFRS) 9 "Фінансові інструменти", МСФО (IAS) 12
"Податок на прибуток", МСФО (IAS) 17 "Оренда", МСФО (IAS) 19 "Виплати
працівникам", МСФО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи". 
Підприємство при складанні звітності чітко дотримувалося § 19 МСБУ 18 щодо
застосування принципу відповідності доходів і витрат, тобто доходи і витрати,
пов'язані з однією і тією ж операцією або іншою подією, признаються одночасно.
8. Для забезпечення складання фінансового звіту підприємство користується
МСФО 1 "Подання фінансової звітності"
9. Враховуючи специфіку роботи підприємства використовується позамовний метод
обліку витрат і калькування собівартості продукції (робіт,послуг).
Собівартість виробництва включає:
- прямі матеріальні витрати;
- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати (нарахування на зарплату, відрядження, послуги сторонніх
організацій);
- загальновиробничі витрати.
Адміністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на утримання
об`єктів соціально-культурного призначення та інші операційні витрати до складу
собівартості виробництва не зараховуються (Методичні рекомендації Міністерства
освіти та науки України від 21.02.2006 р. № 119).
Бухгалтерський облік в інституті автоматизований і ведеться по журнально-
ордерній системі з використанням програмного продукту "1С-Підприємство" з
урахуванням доробки згідно специфіки підприємства. Фінансових інвестицій інститут
не отримував.



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

Основні види продукції (послуг), за рахунок продажу яких ПАТ «ВІТ» отримав 10 або
більше відсотків доходу за 2014 рік: 
1) виготовлення силових та спеціальних трансформаторів;
2) розробка конструкторської та технічної документації на трансформатори і
реактори; 
3) програмне забезпечення.
Обсяги виробництва основних видів продукції - 30415,22 тис.грн., сума виручки
42700,55 тис. грн. Середньореалiзацiйнi цiни на основнi види продукцiї або послуг
не розраховувались. Загальна сума експорту в загальному обсязі продаж 42114 тис.
грн., частка експорту в загальному обсязі продажів - 85%.
Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг:
В останній час зростає попит на вимірювальні трансформатори і випробувальні
установки з елегазовою ізоляцією. Відзначається зацікавленість закордонних
споживачів в придбанні інжинірингових послуг у галузі трансформаторів 500-750кВ,
а також програмного забезпечення для їх розрахунку. Згідно із замовленнями у 2015
році будуть виконуватись роботи за напрямами: 1. Проекти, розробки: -
конструкторська документація на силові трансформатори 750 кВ; - конструкторська
документація на трансформатори до перетворювачів живлення потужних двигунів; -
конструкторська документація на трансформатори до перетворювачів систем
збудження генераторів; - модернізація трансформаторів для металургії; -
конструкторська документація для силових трансформаторів з елегазовою
ізоляцією напругою 154 кВ.
2. Науково-дослідна робота: - дослідження похибок трансформаторів напруги на
місці їх встановлення в електромережах; - подальший розвиток програмного
забезпечення САПР ТОН для розрахунків трансформаторів. 3.Виготовлення
продукції: - трансформатор до перетворювач 4000 кВА, 20кВ; - сухі реактори РОСА,
СРО3; 
- випробувальні пересувні та стаціонарні установки; - ремонт та модернізація пічного
трансформатора 40000 кВА,154 кВ. 4. Науково-технічні послуги: - випробування
електротехнічного обладнання;
- метрологічна атестація виробів електротехнічного призначення;
- випробування розподільних трансформаторів на електродинамічну стійкість; -
кліматичні випробування електротехнічного обладнання;
- сертифікаційні випробування та сертифікація виробів в рамках УкрСЕПРО. 
Залежність від сезонних змін: Діяльність підприємства не залежить від сезонних
змін. 
Основні ринки збуту: Продукція інституту має попит на ринках електротехнічного
обладнання України, країн СНД та далекого зарубіжжя. Структура реалізації
продукції ПАТ "ВІТ у 2014 році, %: Росія – 24, Україна - 15, Аргентина - 26, Корея - 26,
інші – 9. 
Інститутом освоєно випуск різноманітних трансформаторів потужністю від 1 000 кВА
до 40 000 кВА для потреб Українських енергетиків та металургів. Інститут вийшов на
ринки Кореї, Китаю по трансформаторам класа напруги 750 і 1150 кВ, створив
конкурентоспроможні конструкції трансформаторно-реакторного обладнання на ці
класи напруги.
По розробкам ПАТ «ВІТ» згідно Ліцензійних угод з компанією Хюндай за останні роки
виготовлено більше 60 шт. трансформаторів класу напруги 765 кВ і більше, 10 шт.
силових трансформаторів з елегазовою ізоляцією класу напруги 154 кВ. Це
дозволило розвинути напрями по створенню програмно-методичного забезпечення
(ПМЗ) для розрахунків трансформаторно-реакторного обладнання на усі класи
напруги, яке конкурентоспроможне, має попит, розширюється географія
користувачів. 
Основні клієнти: Основними споживачами продукції та послуг інституту в Україні є
підприємства енергетики, електротехніки, металургійного комплексу та хімічної
промисловості. В країнах СНД замовниками є ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД», а також інші
електротехнічні та металургійні підприємства. Серед країн далекого зарубіжжя це
фірми, що виготовляють електротехнічне обладнання: ILJIN Electric (Корея), TELK
(Индия), Hyundai (Корея), Simens (Німеччина), Bharat Bijilee (Індія), Industrias IEM
(Мексика), Transformers & Rectifiers (Індія), Vijai Electricals, (Індія), Howard Industries
(США), SPX Waukesha (США), Wilson (Австралія), Delta Star (США), ТBEA (Китай) та
інш. 
Ризики в діяльності підприємства пов’язані з постачанням матеріалів і
комплектуючих виробів, а також зі збутом готової продукції. 
Заходи щодо зменшення ризиків: Для захисту від ризиків в інституті діє така система
роботи:
Ведуться переговори з кількома постачальниками, обирається один з них, а інші
залишаються в резерві. В основному інститут працює з перевіреними
постачальниками не один рік. Замовники продукції інституту після укладання
договорів (контрактів) сплачують аванси і тільки після цього виконуються роботи. 
Заходи щодо захисту своєї діяльності: На вид господарської діяльності, який вимагає
спеціального дозволу, інститут має ліцензію: надання послуг фіксованого місцевого
телефонного зв’язку з ємністю до 1000 номерів з правом технічного обслуговування
та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів
електрозв’язку на території м.Запоріжжя.Основні технічні рішення в області
трансформаторобудування, які застосовуються в розробках інституту захищені
шістьма патентами України. Продукція інституту захищена двома знаками для
товарів і послуг. На підприємстві діє (встановлений) режим комерційної таємниці:
діє «Інструкція про захист комерційної таємниці інституту»;



затверджено «Перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію та
комерційну таємницю ПАТ «ВІТ»; діє зобов’язання співробітника ПАТ «ВІТ» зі
збереження комерційної таємниці.
Заходи щодо розширення виробництва та ринків збуту: Для розширення
можливостей і обсягів з продажу програмного продукту спеціалісти інституту
удосконалюють існуючі методики і створюють нові. З метою створення
конкурентоспроможної продукції плануються дослідницькі роботи з метою вивчення
властивостей конструкцій у середовищі елегазу. 
Канали збуту та методи продажу: У своїй діяльності ПАТ «ВІТ» в основному
застосовує прямий метод збуту, тобто працює напряму із споживачами без
посередників. Постачання продукції інституту здійснюється згідно з умовами
контрактів (договорів). Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін: Виробники
основних матеріалів: - електротехнічна сталь виробництва ENPAY, Туреччина, ТОВ
«Еліз», Україна; - обмоткові проводи виробництва ТОВ «Техпровід», Украіна; -
трансформаторне масло виробництва «Агрінал», Україна, ТОВ «Лукойл», Росія; -
електротехнічний картон виробництва ПАТ «Малінська паперова фабрика-
Weidmann», Україна. Ціни на матеріали договірні і залежать від ситуації на ринку.
Матеріали і ціни для ПАТ «ВІТ» доступні. Особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент: Виробництво силових
трансформаторів в Україні здійснюють ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ
«Запорізький завод надпотужних 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 обладнання в основному
постачають продукцію на експорт у країни СНД та далекого зарубіжжя. Головним
пріоритетом розвитку вітчизняної електротехнічної промисловості є технологічне
переоснащення підприємств галузі, впровадження досягнень світової і вітчизняної
галузевої науки. Без цього зростатиме відставання від зарубіжних фірм і програш
конкурентам не тільки на зовнішньому, але й на внутрішньому ринку.
Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, положення емітента на
ринку: Незважаючи на суттєві досягнення в наукових дослідженнях інститут зможе
зберегти позиції на ринку за умови корінного технологічного переоснащення
виробничої та дослідно-випробувальної бази, оскільки знос основних засобів
складає до 60%.
Одержання замовлень на ринках, які контролюються крупними концернами,
потребує постійного підвищення технічного рівня виробів, їх надійності та зниження
цін. Інститут має інтелектуальну власність (патенти, винаходи, ноу-хау, програмні
продукти), висококваліфікованих спеціалістів, багаторічний досвід для просування
своєї продукції як на внутрішньому, так і на світовому ринках. 
Інформація про конкуренцію в галузі: В галузі проектування трансформаторного
обладнання серед підприємств України конкурентом є ПАТ
«Запоріжтрансформатор». Інститут має науково-технічну базу для проведення
випробувань, аналогів якої нема в Україні. Існує значна технічна конкуренція із
зарубіжними фірмами. Передові фірми активно удосконалюють існуюче
електротехнічне обладнання 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 обладнання
для ліній передач постійного струму (TBEA, Китай). г) дослідні зразки
трансформаторів з використанням надпровідності (АВВ, Сіменс ). По а), б), в)
інститут має науково-дослідний заділ; по г) – необхідне створення нової дослідно-
експериментальної бази і значних інвестицій. Це під силу великим концернам і
державним інвесторам. Характерною тенденцією розвитку світової енергетики на
даний період є комплектні поставки під ключ – підстанцій, ЛЕП, цілісних виробничих
комплексів.
Успішне рішення цих задач під силу таким відомим електротехнічним концернам, як
ВАТ «Електрозавод», Росія, Сіменс (Німеччина) та інш.
В Україні поки що цього нема. Хоча в даний час комплектна поставка стає одним із
основних показників конкурентоспроможності і нам, безумовно, треба працювати
над цим питанням. Особливості продукції (послуг) емітента: Особливостями продукції
інституту є підвищені вимоги з якості і надійності, оскільки трансформатори,
реактори та високовольтна апаратура експлуатуються в електричних мережах і
системах і повинні бути вибухо- і пожежобезпечними. Перспективні плани розвитку
емітента: Головна мета діяльності інституту на перспективу – забезпечити
конкурентоспроможність своєї продукції та послуг на світовому ринку. Науково-
технічний потенціал ПАТ «ВІТ» дозволяє проектувати електротехнічне обладнання
нового покоління, а саме: - силові трансформатори та електричні реактори
напругою 6-1150 кВ; - трансформаторне обладнання для ліній електропередач
постійного струму ±110-750кВ; - силові і вимірювальні вибухо- та пожежобезпечні
трансформатори з елегазом замість трансформаторного масла; - стаціонарні та
пересувні випробувальні установки з елегазовим заповненням; - трансформатори
для електрометалургії.
ПАТ «ВІТ» проводить наукові дослідження, що дозволяє створювати на їх основі нові
технології і
методи розрахунків при проектуванні виробів.
На постійній основі виконується вдосконалення комплексу програм САПР ТОН.
Інститут зможе зберегти свої позиції за умови корінного технічного переоснащення
експериментального виробництва і дослідно-випробувальної бази. На технічне
переоснащення у 2015 році планується використати усі амортизаційні відрахування,



а також кошти з інших джерел фінансування. У плані заходів по технічному
переоснащенню пріоритетними напрямами є: придбання обладнання і модернізація
виробничої бази цеху експериментального виробництва, розвиток і удосконалення
дослідно-випробувальної бази, оновлення засобів вимірювання, створення та
придбання нематеріальних активів (програмного забезпечення). На світовому ринку
в останні роки спостерігається тенденція розширення попиту на інжинірингові
послуги в галузі проектно-конструкторських робіт. Потребу в таких послугах
відчувають фірми, де відсутні науково-технічні центри. Таким фірмам вигідніше
замовляти науково-технічні послуги, ніж утримувати штат висококваліфікованих
спеціалістів-дослідників і створювати випробувальну базу. Інститут має науково-
дослідну та експериментальну базу, висококваліфікованих спеціалістів,
накопичений багаторічний досвід для розширення експорту науково-технічних
послуг в країни далекого зарубіжжя (Китай, Корея, Німеччина, Індія, Австралія, США
та інш.) та Росію. Кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10% у загальному обсязі постачання
Постачальники основних матеріалів: - електротехнічна сталь – ENPAY, Туреччина,
ТОВ «Еліз», Україна; - обмоткові проводи – ТОВ «Техпровід», м.Запоріжжя; -
електротехнічний картон - ПАТ «Малінська паперова фабрика-Weidmann», Україна.
Україна, Росія, Аргентина та Корея є основними країнами, у яких ПАТ «ВІТ»
отримано більше 10% від загальної суми доходів за 2014 рік. 
Емітент здійснює свою діяльність (виробляє продукцію) тільки на території України.

основні придбання або
відчуження активів за останні
п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції
або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх
необхідно описати, включаючи
суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб
фінансування;

Придбано основних активів за останнi п`ять рокiв:  
2010р. - на суму 792 тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 219 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилади -
123 тис.грн; машини та обладнання - 345 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 93 тис.грн; iншi - 12 тис.грн. 
2011р. - на суму 1501тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 689 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилади -
207 тис.грн; машини та обладнання - 549 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 41 тис.грн; iншi - 15 тис.грн. 
2012р. - на суму 364 тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 91 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилади - 50
тис.грн; машини та обладнання - 187 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 23 тис.грн; iншi - 13 тис.грн.
2013р. - на суму 263 тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 68 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилади - 56
тис.грн; машини та обладнання - 139 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 0 тис.грн; iншi - 0 тис.грн. 
2014р. - на суму 157 тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди - 0 тис.грн; обчислювальна
технiка та програмне забезпечення - 116 тис.грн; вимiрювальнi та регул. прилади - 0
тис.грн; машини та обладнання - 34 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iнструменти,
iнвентар - 7 тис.грн; iншi - 0 тис.грн. 
Продано основних активiв (без ПДВ) за останнi п`ять рокiв:
2012р. - на суму 8 тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди, устаткування - 0 тис.грн;
обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 0 тис.грн; вимiрювальнi
прилади - 0 тис.грн; машини та обладнання - 8 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iншi
активи - 0 тис.грн. 
2013р. - на суму 6 тис.грн, у т.ч.: будiвлi, споруди, устаткування - 0 тис.грн;
обчислювальна технiка та програмне забезпечення - 0 тис.грн; вимiрювальнi
прилади - 0 тис.грн; машини та обладнання - 0 тис.грн; транспорт - 0 тис.грн; iншi
активи - 6 тис.грн.
Протягом 2010-2011 рр. та у 2014 р. основнi активи не продавались.
Лiквiдовано активiв: у 2010р. - 560 тис.грн, у 2011р.- 894 тис.грн, у 2012р.- 120
тис.грн, у 2013р. - 140 тис. грн., у 2014р. - 0 тис. грн. 
За рахунок власних коштів у сумі 378 тис. грн. виконано реконструкцію інженерних
комунікацій; модернізацію та капітальний ремонт обладнання; придбано
обладнання, прилади, обчислювальну техніку.
Планів щодо значних інвестицій або придбань, пов’язаних з господарською
діяльністю, Товариство не має.



правочини з власниками істотної
участі, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема
всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або
його дочірніми/залежними
підприємствами, відокремленими
підрозділами, з одного боку, і
власниками істотної участі,
членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, з
іншого боку. За цими
правочинами зазначаються:
дата, сторони правочину, його
зміст, сума, підстава укладання
та методика ціноутворення,
застосована емітентом для
визначення суми правочину та за
необхідності інша інформація;

Протягом звітного періоду ПАТ «ВІТ» було укладено наступний правочин з головою
наглядової ради, власником істотної участі, афілійованою особою товариства - дата:
04.03.2014 року, сторони правочину: ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» з одного боку,
Товариство з іншого, зміст: розробка та передача КД на станок для виготовлення
гофрированих пластин, сума: 202 587,14 грн., ціна договірна, нормативний метод.
Інших правочинів між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами з іншого
боку, протягом звітного періоду укладено не було.

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

Об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них:
ПАТ «ВІТ» орендує за договором з ВАТ «Електрозавод» (Москва, Росія):
інженерний корпус (9-ти поверхова будівля); частина лабораторно-дослідного
корпусу; будівля підстанції. Значних правочинів щодо об’єктів оренди на відбувалось.
Виробничі потужності та ступінь використання обладнання: До виробничих
потужностей належать: інженерний корпус, великий високовольтний зал, верстати,
технологічне обладнання та випробувальне устаткування. Верстати та технологічне
обладнання використовуються для виробництва трансформаторів та
високовольтної апаратури, а саме: намотування обмоток; термовакуумної сушки
обмоток; регенерації та сушки трансформаторного масла; виготовлення
металоконструкцій; термовакуумної обробки активних частин.
Обладнання використовується в однозмінному робочому режимі. Коефіцієнт
використання обладнання – 0,7. Можуть бути виготовлені 3-4 трансформатора
потужністю 25 000 - 40 000 кВА/110 за рік.
Спосіб утримання активів: Обладнання утримується у приміщеннях, захищених від
впливу атмосферних явищ. Місцезнаходження основних засобів: Верстати і
технологічне обладнання встановлені на площах великого високовольтного залу.
Випробувальне обладнання встановлено на площах лабораторно –
експериментального корпусу та великого високовольтного залу. Прилади
вмонтовані у випробувальні стенди, які розташовані на випробувальних полях,
захищених огорожами згідно вимог техніки безпеки. Екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства: На підприємстві
використовується обладнання, яке є джерелом викидів шкідливих речовин. Це
вакуум-сушильні насоси, вакуум-сушильні шафи. Основні шкідливі речовини – це пари
мінеральних масел, які попадають в атмосферу, але не перевищують допустимих
норм. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів немає.

проблеми, які впливають на
діяльність емітента; ступінь
залежності від законодавчих або
економічних обмежень;

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: У здійсненні
фінансово-господарської діяльності інституту суттєвими перешкодами на шляху
збільшення обсягів виробництва та поліпшення фінансового стану є: 1. Відсутність
пільг для науково-дослідних організацій по ПДВ та оподаткуванню прибутку. 2.
Відсутність обов’язкової сертифікації імпортованого електротех-нічного
обладнання, яке постачається на важливі енергооб`єкти України. Це сприяє доступу
на ринок неякісної дорогої зарубіжної продукції та зменшує поставки вітчизняного
електротехнічного обладнання. 3. Необхідність виплати різниці між сумою пенсії,
призначеної науковим працівникам згідно із Законом "Про наукову та науково-
технічну діяльність", та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих
актів, на яку мають право зазначені особи, за рахунок коштів інституту, з
урахуванням збільшення. Ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень - середній.

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

Сплаченi штрафнi санкцiї за результатами діяльності у 2014 році становлять 19
тис.грн. за забруднення навколишнього середовища. Компенсацій за порушення
законодавства не було.

опис обраної політики щодо
фінансування діяльності
емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб,
можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців
емітента;

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента:
Фінансування ПАТ «ВІТ» з держбюджету відсутнє. Головна задача управління -
мінімізація ризиків підприємницької діяльності на основі прийняття кожного
господарського рішення з точки зору отримання економічної вигоди. Усі договори
(контракти) щодо поставок продукції укладаються на умовах передоплати.
Достатність робочого капіталу для поточних потреб: Підприємство в продовж 2014
року залучало банківські кошти - овердрафт, який на 31.12.2014 було повністю
погашено. Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: 1.
Збільшення частки власних джерел фінансування, яке може бути досягнуто за
рахунок збільшення прибутковості діяльності підприємства та подальшого
направлення чистого прибутку на збільшення власних коштів. 2. Реалізація частини
постійних активів, які не використовуються в процесі виробництва.



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

На кінець 2014 року укладено, але ще не виконано договорів на загальну суму 60487
тис. грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів - 2669,9 тис.грн.

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

Стратегія подальшої діяльності щонайменше на рік не передбачає розширення
виробництва або реконструкції. Для поліпшення фінансового стану планується:
1.Здійснення контролю за співвідношенням дебіторської та кредиторської
заборгованості, оскільки значне підвищення дебіторської заборгованості створює
загрозу фінансовому стану підприємства та створює необхідність додатково
залучати нові джерела фінансування. 2.Оптимізація закупівлі матеріалів та
комплектуючих виробів з метою недопущення відтоку капіталу через надмірні запаси
з однієї сторони та забезпечення безперебійного виробництва якісної продукції з
другої. 3.Відновлення основних фондів та пошук резервів зниження витрат
підприємства. 4. Оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а також
чисельності робітників.
Опис істотних фактів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому:
Вплинути на поліпшення діяльності підприємства можуть такі істотні факти: 1.
Стабілізація економічної ситуації, що сталася в Україні. 2. Встановлення пільг для
науково-дослідних організацій в частині відміни земельного податку, зменшення
ПДВ та оподаткування прибутку.3. Скасування виплати різниці між розміром пенсій,
призначених науковим працівникам згідно із Законом «Про наукову та науково-
технічну діяльність», і розміром пенсій, обчислених відповідно до інших законодавчих
актів, за рахунок коштів наукових організацій.

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

Основна задача - створення нових методів розрахунків на основі фізичного та
математичного моделювання, яке пов`язане з дослідженням нових матеріалів і
технологій виготовлення трансформаторів.
Витрат на дослідження та розробки у 2014 році не було.

судові справи, за якими
розглядаються позовні вимоги у
розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом
на початок року, стороною в
яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких
виступають посадові особи
емітента (дата відкриття
провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог,
найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності
судових справ про це
зазначається;

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або
більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок
року, стороною в яких виступав би емітент, його дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких виступали б посадові особи емітента, за звітний рік відсутні.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану
та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі:
2012 р.: 
Обсяг реалізації - 45620 тис. грн, Рентабельність - 10,5%, Середня зарплата - 4279
тис. грн., Чистий прибуток - 362 тис. грн., Кількість штатних працівників на кінець
року - 503 особи, Кедиторська заборгованість - 14823 тис. грн., Сумарна дебіторська
заборгованість - 2620 тис. грн., Вартість чистих активів - 57335 тис. грн., Виплачені
дивіденди - 0.тис. грн, 
2013р.
Обсяг реалізації - 40425тис. грн, Рентабельність - 5,8%, Середня зарплата -
3843тис. грн., Чистий прибуток - 130тис. грн., Кількість штатних працівників на
кінець року — 399 осіб, Кедиторська заборгованість - 21299тис. грн., Сумарна
дебіторська заборгованість - 1708тис. грн., Вартість чистих активів - 57463 тис. грн.,
Виплачені дивіденди - 0.
2014р.
Обсяг реалізації — 49510 тис. грн, Рентабельність - - %, Середня зарплата — 3845
тис. грн., Чистий збиток — 1430 тис. грн., Кількість штатних працівників на кінець
року — 366 осіб, Кедиторська заборгованість — 31414 тис. грн., Сумарна
дебіторська заборгованість — 2528 тис. грн., Вартість чистих активів - 57051 тис.
грн., Виплачені дивіденди - 0.



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування
основних
засобів

Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього (тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

42251 39775 5893 4274 48144 44049

будівлі та
споруди

36271 34506 5893 4274 42164 38780

машини та
обладнання

5790 5129 0 0 5790 5129

транспортні
засоби

97 63 0 0 97 63

інші 93 77 0 0 93 77

2.
Невиробничого
призначення:

84 79 0 0 84 79

будівлі та
споруди

84 79 0 0 84 79

машини та
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 42335 39854 5893 4274 48228 44128

Опис Терміни використання ОЗ (за основними групами): - будiвлi та споруди - 35 років; - машини та
обладнання 30-40 років; - транспортнi засоби 5-20 рокiв; інші 1-50 років. Умови користування
основними засобами задовiльнi. Режим роботи обладнання - середній (однозмінний). Первісна
вартість основних засобів на початок звітнього періоду: ОЗ виробничого призначення - 94240,0
тис.грн., в т.ч. -будiвлi та споруди - 74978,0 тис.грн.; -машини та обладнання - 18287,0 тис.грн.; -
транспортнi засоби - 749,0 тис.грн.; -iншi 226,0 тис.грн. ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та
споруди) - 121,0 тис.грн. На кінець звітнього періоду: ОЗ виробничого призначення – 94619 тис.грн., в
т.ч. -будiвлi та споруди - 74986 тис.грн.; -машини та обладнання - 18657 тис.грн.; -транспортнi засоби -
749,0 тис.грн.; -iншi 227,0 тис.грн. ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та споруди) - 121,0 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів на початок звітнього періоду: ОЗ виробничого призначення 53%, в т.ч.
-будiвлi та споруди 51%; -машини та обладнання 68%; -транспортнi засоби 87%; -iншi 55%. ОЗ
невиробничого призначення (будiвлi та споруди) 28%. На кінець звітнього періоду: ОЗ виробничого
призначення 58%, в т.ч. -будiвлi та споруди 54%; -машини та обладнання 73%; -транспортнi засоби
92%; -iншi 66%. ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та споруди) 35%. Ступінь використання
основних засобів на початок звітнього періоду: Коефiцiент оновлення 0,6, Коефiцiент вибуття 0,12,
Коефiцiент використання 0,7. На кінець звітнього періоду: Коефiцiент оновлення 0,4, Коефiцiент
вибуття 0, Коефiцiент використання 0,7. Сума нарахованого зносуна початок звітнього періоду: ОЗ
виробничого призначення 52026,0 тис.грн. -будiвлi та споруди - 38707,0 тис.грн. -машини та
обладнання - 12497,0 тис.грн. -транспортнi засоби - 652 тис.грн. -iншi 133,0 тис.грн. ОЗ невиробничого
призначення (будiвлi та споруди) - 37,0 тис.грн. На кінець звітнього періоду: ОЗ виробничого
призначення 54844 тис.грн. в т. ч. -будiвлi та споруди - 40480 тис.грн. -машини та обладнання - 13528
тис.грн. -транспортнi засоби - 686 тис.грн. -iншi 150 тис.грн. ОЗ невиробничого призначення (будiвлi та
споруди) - 42,0 тис.грн. Обмеження на використання майна немає. Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв немає. Вказана фактична вартiсть орендованих основних засобiв за договором оренди з ВАТ
Електрозавод, м.Москва, Росiя. Оренда: 2 юридичні особи, які займають площу 600,9 кв.м. Суборенда:
5 юридичних осiб займають площу 213,3 кв. м.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість
чистих активів
(тис.грн.)

57051 57463

Статутний
капітал
(тис.грн.)

356 356



Скоригований
статутний
капітал
(тис.грн.)

356 356

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi
зобов`язання - Поточнi зобов`язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (57051 тис.грн.) бiльше статутного капiталу (356 тис.грн.). Це
вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:

д/н д/н 0 0 д/н

д/н д/н 0 0 д/н

д/н д/н 0 0 д/н

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 похідними
цінними
паперами) (за
кожним видом):

X 0 X X

д/н д/н д/н д/н д/н

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

X 0 X X

д/н д/н д/н X д/н

Податкові
зобов'язання

X 1536 X X

Фінансова
допомога на
зворотній основі

X 2212 X X

Інші зобов'язання X 28631 X X

Усього
зобов'язань

X 32379 X X

Опис Iншi зобов`язання включають: кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточнi
зобов`язання за розрахунками з одержаних авансiв; поточнi зобов`язання за розрахунками зi
страхування; поточнi зобов`язання за розрахунками з оплати праці; нараховані відсотки по
фінансовій допомозі на зворотній основі; розрахунки з учасниками; поточні забов язання профкому
підприємства з перерахування взносів; неотриманi податковi накладнi; iншi зобов`язання;



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N
з/п

Основний вид
продукції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у натуральній
формі

(фізична од.
вим.**)

у
грошовій

формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї

виробленої
продукції

у натуральній
формі

(фізична од.
вим.**)

у
грошовій

формі
(тис. грн)

у відсотках до
всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Виготовлення
силових та
спеціальних
трансформаторів

3 штуки 5463.46 15.4 3 штуки 12383.54 25

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N
з/п

Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1 2 3

1 Витрати на оплату праці з
нарахуванням

19.75

2 Матеріали 48.58

3 Загальновиробничі витрати 30.04

___________

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



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування
аудиторської
фірми (П. І. Б.
фудитора -
фізичної особи -
підприємця)

ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЛІНАРА-АУДИТ"

Код за ЄДРПОУ
(реєстраційний
номер облікової
картки* платника
податків - фізичної
особи)

22162298

Місцезнаходження
аудиторської
фірми, аудитора

669091, м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, б. 14, кв. 24.

Номер та дата
видачі свідоцтва
про включення до
Реєстру
аудиторських фірм
та аудиторів,
виданого
Аудиторською
палатою України

№ 0680 , 26.01.2001

Реєстраційний
номер, серія та
номер, дата видачі
та строк дії
свідоцтва про
внесення до
реєстру
аудиторських
фірм, які можуть
проводити
аудиторські
перевірки
професійних
учасників ринку
цінних паперів**

д/н, д/н, д/н, д/н



Текст
аудиторського
висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо достовірності та повноти
фінансової звітності за 2014 р. станом на 31.12.2014 р. Публічного акціонерного товариства
«Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ») Згідно з Договором від 20.10.2014р. № 38 , укладеним між
Приватною аудиторською фірмою «Лінара-аудит» (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності № 0680, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 098 від
26.01.2001р. з продовженням дії до 04.11.2015р. згідно рішення Аудиторської палати України. Від
04.11.2010р. № 221/3; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів серії АБ реєстраційний №000228, виданого за рішенням ДКЦПФР від «15.03.2007р.
№553; Свідоцтво про проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості аудиторських
послуг, затв. Рішенням АПУ від «31.01.2013р. №264/4) та Публічним акціонерним
товариством«Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний
інститут трансформаторобудування», проведено аудит фінансової звітності за 2014 рік у складі:
"Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р." (Ф. №1), "Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід) за 2014 р." (Ф. №2), "Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за
2014 р." (Ф. №3), "Звіт про власний капітал за 2014 р." (Ф. №4), а також стислий виклад облікової
політики та іншої пояснювальної інформації. Фінансову звітність було складено управлінським
персоналом відповідно до обраної концептуальної основи, що ґрунтується на застосуванні МСФЗ
та МСБО, інших нормативно-правових актах щодо ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, внутрішніх положень Товариства. Джерелом аудиторської
перевірки Товариства за період з 01 січня 2014 р. по 31 грудня 2014 р. були вибрані наступні
документи: "Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р." (Ф. №1), "Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р." (Ф. №2), "Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом) за 2014 р." (Ф. №3), "Звіт про власний капітал за 2014 р." (Ф. №4), договори фінансово-
господарської діяльності за 2014 р.; первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного
обліку, зведені облікові документи, що відображають фінансово-господарські операції за період з
01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. та внутрішні документи Товариства. Аудит проведено у період з
20.10.2014р. по 14.04.2015р. Основні відомості про Підприємство: Код ЄДРПОУ 00216757;
Місцезнаходження: юридичне: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11. фактичне: м.
Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, буд.11. Дата державної реєстрації - Зареєстрований
Розпорядженням Запорізької міської Ради народних депутатів № 234-р від 09.02.1995р Основними
видами діяльності Товариства є : 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і
трансформаторів 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування 62.01
Комп’ютерне програмування 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах 71.20 Технічні випробування та дослідження
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе
відповідальність за складання фінансової звітності згідно у відповідності до Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV, затверджених
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; вибору та застосування відповідної облікової
політики; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за
даними останньої річної фінансової звітності), стану корпоративного управління відповідно до
Законів України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI; "Про цінні папери та
фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV, наявності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю; облікових оцінок та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки
щодо даної фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели
аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі МСА): МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора", МСА 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", інших
МСА та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", Закону України "Про акціонерні товариства" та інших законодавчих і
нормативних документів. МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не
містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання процедур аудиту (тестування,
опитування, анкетування, запити, підтвердження, сканування, диференціація, дослідження,
інспектування, ідентифікація, спостереження, повторне обчислення, підрахунок, перерахунок,
інформування, групування, обговорення, порівняння, співставлення, узгодження, аналітичні
процедури та ін.) для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій
звітності. Вибір процедур аудиту залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку
цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки процедур аудиту, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального
подання фінансової звітності. При аудиті застосувався як суцільний, так і вибірковий спосіб
документальної перевірки. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази
для висловлення нашої умовно-позитивної думки відносно фінансової звітності Товариства за 2014
р. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності за результатами
проведеного нами аудиту. Нами проведено аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту з
метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що перевірена фінансова звітність не містить
суттєвих викривлень Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Товариством фінансова



звітність складена згідно з концептуальними основами МСФЗ, у Примітках до фінансової звітності
не зроблено чітке і беззастережне посилання про відповідність цієї звітності МСФЗ. Відповідність
МСФЗ означає застосування й виконання всіх міжнародних стандартів, інтерпретацій стосовно
визнання, оцінки і розкриття інформації (навіть якщо така інформація становить комерційну
таємницю або негативна для підприємства). Перевіркою встановлено, що в 2014р. в не повному
обсязі проведено виконання вимог МСБО, а саме МСБО № 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки», МСБО № 17 «Податок на прибуток», МСБО № 2 «Запаси». Перевіркою
встановлено, що при веденні бухгалтерського обліку 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 31.12.2014р. Перевіркою
встановлено, що станом на 31.12.14р. мають місце активи по рах. 10, які повністю зношені (мають
залишкову вартість, яка дорівнює нулю) на загальну суму 5784тис.грн. або 6,1% від загального
показника основних засобів по первинній вартості. Вибірковою перевіркою встановлено, що
станом на 31.12.2014р. мали місце активи по рах. 20 без руху впродовж 2014р. на загальну
вартість 1278,2тис.грн. або 41% від загального показника залишків по цим активам.
Співставленням показників станом на 31.12.14р. та 31.12.13р. встановлено зростання активів, що
знаходились без руху на 194,6тис.грн. При цьому переоцінка активів не проводилась . Перевіркою
встановлено, що має місце прострочена дебіторська заборгованість по який сплинув термін
позивної давнини на загальну суму 54,2тис.грн., які не списані з обліку по рах.361, що не впливає
на завищення показника по цьому рахунку та на заниження витрат за 2014р.. Крім цього має місце
заниження збитків на показник 536250грн. по ДПНВК «Електровозобудування» строк позивної
давнини по якому сплив у вересні 2014р. та завищено на цей показник його списання на рах. 44.
Перевіркою не підтверджено показник по рах. 54 в розмірі 964747грн. з урахуванням обсягу
списання за 2014р. в розмірі 1830347,29грн. Слід визначити, що вперше за період діяльності ПАТ
«ВІТ» має збитки від основної діяльності внаслідок реалізації продукції, робіт, послуг за ціною
менше собівартості, що порушує основний принцип діяльності підприємств – отримання прибутків.
Нами не приймалась участь у проведені інвентаризації основних засобів та оборотних активів, в
частині запасів, незавершеного виробництва, товарів та МШП, балансова вартість яких має
суттєвий рівень станом на 31 грудня 2014року. В порушення норм п.11.11 «Інструкції по
інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків», затв. Наказом Мінфінансів України № 69 від
11.08.1994р. зі змінами та доповненнями, не проведено повне звірення дебіторської та
кредиторської заборгованості станом на 31.12.2014р. В ході аудиту ми не мали змоги у
достатньому обсязі отримати зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та
зобов'язань, відображених в балансі Товариства станом на 31.12.2014 р. Висновок На нашу думку,
за винятком впливу питання, про яке йдеться в параграфі «Підстава для висловлення умовно-
позитивної думки», фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про
фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ВІТ» станом на 31 грудня 2014 року, його
фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних
актів Відповідність чистих активів Чисті активи ПАТ «ВІТ» станом на 31.12.2014р. складають
57051тис.грн., тобто на 56695тис.грн. більше, ніж розмір статутного капіталу та відповідають
вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-IV. За наслідками 2014р.
чисті активи Товариства у порівнянні з 2013р. зменшилися на 412тис.грн., за рахунок зменшення
прибутку на 541тис.грн. та збільшення додаткового капіталу 129 тис.грн. 
Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2014 р. та можуть вплинути на фінансово-
господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів,
визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 1. У 2014 р.
Товариством не приймалось рішення щодо розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25%
статутного капіталу; викуп власних акцій; про утворення, припинення його філій, представництв;
про припинення діяльності Товариства; зменшення статутного капіталу. 2. На підставі відповіді від
03.04.2015 р. № 10-42/123 на наш запит управлінський персонал Товариства повідомив, що у 2014
р.: не порушувалися справи про банкрутство Товариства та відповідно не виносилися ухвали про
його санацію, а також не здійснювалися операції лістингу (делістингу) цінних паперів Товариства
на фондовому ринку. 3. На наш запит Товариство повідомило (відповідь вих.. № 10-42/124 від
03.04.2015р.), що на протязі 2014р. рішення про вчинення значних правочинів, вартість майна або
послуг, що є їх предметом, становила від 10 до 25 % вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності ПАТ «ВІТ» - станом на 31.12.2014р., приймалися Наглядовою радою. Значних
правочинів, вартість майна або послуг, що є їх предметом, становила 25 % вартості активів за
даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ВІТ» - станом на 31.12.2014р. не було. 4. У 2014
р. не відбулось змін у персональному складі про що було повідомлено на наш запит листом від
03.04.2015р. № 10-42/123. 5. На підставі відповіді Товариства від 03.04.2015р. № 10-42/123(на наш
запит від 26.02.2015р. № 20/4) , змін власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій, не відбувалось. Розкриття інформації щодо виконання значних правочинів (10 і
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності)
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" На наш запит Товариство повідомило
(відповідь вих.. № 10-42/124 від 03.04.2015р.), що на протязі 2014р. рішення про вчинення значних
правочинів, вартість майна або послуг, що є їх предметом, становила від 10 до 25 % вартості
активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ВІТ» - станом на 31.12.2014р.,
приймалися Наглядовою радою . Значних правочинів, вартість майна або послуг, що є їх
предметом, становила 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ
«ВІТ» - станом на 31.12.2014р. не було. Розкриття інформації щодо стану корпоративного
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства" Станом на 31.12.2014 р. акціями Товариства володіли не тільки фізичні особи
(2,7917%), а і юридичні особи, в т.ч. ВАТ «Електрозавод» (м. Москва) 81,2739% та ПАТ
«Запоріжтрансформатор» - 15,9344%, в володінні яких знаходилось 7114800 акцій, номінальною
вартістю 0,05грн. кожна. Формування складу органів корпоративного управління Товариства
здійснюється відповідно Статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства
(Протокол від 10 червня 2011р. № 17)   Структура корпоративного управління ПАТ «ВІТ» в



основному відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та складається із
наступних органів: вищий орган ПАТ «ВІТ» – Загальні збори акціонерів; Наглядова рада ПАТ
«ВІТ»; Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор; Ревізійна комісія ПАТ «ВІТ».
Порядок утворення органів управління, їх компетенція та порядок організації роботи і
відповідальність визначені Статутом ПАТ «ВІТ» та відповідними положеннями, які розміщені на
сайті товариства. Згідно ст.56 Закону «Про акціонерні товариства», наглядова рада може
прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора. За
перевіряємий період рішення наглядової ради щодо запровадження в товаристві посади
внутрішнього аудитора не було. Фактично, в ПАТ «ВІТ» є посада бухгалтера, який за своїми
функціями виконує частково і функції внутрішнього аудитора . В ПАТ «ВІТ» є посада робітника, що
відповідає за роботу з акціонерами . Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління ПАТ «ВІТ» не приймався. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін,
визначений Законом України "Про акціонерні товариства" . Контроль за фінансово-господарською
діяльністю Товариства протягом 2014 р. здійснювала Ревізійна комісія. Фактична реалізація
функцій Ревізійної комісії протягом року пов’язана з перевіркою фінансово-господарської
діяльності Товариства. На дату подання цього Аудиторського висновку Ревізійною комісією
завершено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Акт ревізійної комісії від
10.03.2015р. не містить суттєвих зауважень щодо порушень законодавства під час здійснення
фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського
обліку та подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за
2014 рік. Спеціальних перевірок в продовж 2014р ревізійна комісія не проводила. Протягом
звітного періоду не відбувалось змін зовнішнього аудитора. За результатами виконаних процедур
перевірки стану корпоративного управління, у т. ч. внутрішнього аудиту відповідно до Закону
України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча
система корпоративного управління у Товаристві в цілому відповідає вимогам Закону України "Про
акціонерні товариства" та вимогам його Статуту. 2) інформація про стан корпоративного
управління, наведена у річній фінансовій звітності за 2014 р., складена в цілому в усіх суттєвих
аспектах відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів",
затв. рішенням Комісії ДКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованих в МЮУ 24.12.2013 р. за
№ 2180/24712. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії На
підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилок. Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній
контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через
розуміння суб’єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури, необхідні для
отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства. Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були
виконані необхідні процедури оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому числи в наслідок
шахрайства. Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності
Товариства внаслідок шахрайства. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності
суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та
спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та
огляди фінансових результатів. У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні
та внутрішні ризики , пов’язані з можливістю значної системної кризи української економіки або
суттєвих змін законодавчої бази, що регулює діяльність Товариства. Розкриття інформації,
передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" Під час перевірки аудиторами
не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2014 р. складена на
підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства. Під
час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення
фінансово-господарської діяльність, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського
обліку та подання звітності окрім тих, що призвели до модифікації аудиторської думки та про які
йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки". 
Директор АФ «Лінара-аудит» Л.Є. Дєєва Сертифікат А № 002084 від 30.03.1995р. Аудитор
Т.П.Дерев’янко Сертифікат № 000239 від 17.02.1994р. 14.04.2015р. Місцезнаходження: Україна,
м. Запоріжжя, вул. Нижньодніпровська, 14 /24 тел. (061)2125633



Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2014 1 0

2 2013 1 0

3 2012 1 0

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

Так* Ні*

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X

Депозитарна установа  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Підняттям карток  X

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X

Інше (запишіть): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*

Реорганізація  X

Додатковий випуск акцій  X

Унесення змін до статуту  X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;  X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X

Інше (запишіть): Протягом останніх трьох років позачергові загальні збори не
скликались.

так

___________



* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 25

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

Так* Ні*

Стратегічного планування  X

Аудиторський  X

З питань призначень і винагород  X

Інвестиційний  X

Інші (запишіть) Комітети в складі наглядової
ради не створено.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так* Ні*

Винагорода є фіксованою сумою  X

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так* Ні*

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X

Відсутність конфлікту інтересів  X

Граничний вік  X

Відсутні будьякі вимоги  X

Інше (запишіть): д/н  X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

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

X  



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

 X

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

 X

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

 X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

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

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до
компетенції

жодного органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

так так ні ні

Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

ні так ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

так ні ні ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

так ні ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу

ні так ні ні

Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради

так ні ні ні

Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого
органу

так так ні ні

Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій

так ні ні ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій

так так ні ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

ні так ні ні

Затвердження договорів, щодо яких
існує конфлікт інтересів

так так ні ні

___________

* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так* Ні*



Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X

Положення про ревізійну комісію (або ревізію) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X

Положення про порядок розподілу прибутку  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у
пресі,

оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі

даних НКЦПФР
про ринок цінних

паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії документів
надаються на

запит акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

ні так так так так

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

ні так так так так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

ні так так так так

Статут та
внутрішні
документи

ні ні так так так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

ні ні так так так

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного
товариства

ні так так так так

___________

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років?

Так* Ні*

Не проводились взагалі  X

Менше ніж раз на рік  X



Раз на рік  X

Частіше ніж раз на рік X  

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так* Ні*

Загальні збори акціонерів  X

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так* Ні*

Не задовольняв професійний рівень  X

Не задовольняли умови договору з аудитором  X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X

Стороння компанія або сторонній консультант X  

Перевірки не проводились  X

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Так* Ні*

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X

За дорученням наглядової ради  X

За зверненням виконавчого органу  X

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

Інше (запишіть) д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

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

Так* Ні*

Випуск акцій  X

Випуск депозитарних розписок  X

Випуск облігацій  X

Кредити банків  X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X

Інше (запишіть): д/н

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

так, плануємо розпочати переговори  

так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

не визначились X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом
управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким
чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н



ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової
установи.

д/н

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що
здійснюють контроль за фінансовою установою) (для
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб -
прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу
за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких
фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам
фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року
органами державної влади до фінансової установи, у тому
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.

д/н

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

д/н

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування
протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

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

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-
продажу 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 однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені
протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації
(вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
(звіту).

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора
наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної
особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги
фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися
фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення
виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх
п'яти років

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг

д/н

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

наявність механізму розгляду скарг д/н



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

д/н

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

д/н

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових
послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

д/н

___________

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



Коди

  Дата (рік,
місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"

за
ЄДРПОУ

00216757

Територія  за
КОАТУУ

2310136900

Організаційно-
правова форма
господарювання

Акціонерне товариство за
КОПФГ

230

Орган державного
управління

 за
СПОДУ

Вид економічної
діяльності

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

за КВЕД 72.19

Середня кількість
працівників1

344   

Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Адреса, телефон 69069, Запорізька обл., м. Запоріжжя. Дніпропетровське шосе, буд. 11, (061)2845122

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 1874 1709

первісна вартість 1001 3223 3223

накопичена амортизація 1002 1349 1514

Незавершені капітальні інвестиції 1005 119 146

Основні засоби: 1010 42335 39854

первісна вартість 1011 94361 94740

знос 1012 52026 54886

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0

первісна вартість 1016 0 0

знос 1017 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0

первісна вартість 1021 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0

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

1030
0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 97 44

Відстрочені податкові активи 1045 0 0

Гудвіл 1050 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0



Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0

Усього за розділом I 1095 44425 41753

II. Оборотні активи

Запаси 1100 35029 20097

Виробничі запаси 1101 4286 4754

Незавершене виробництво 1102 30743 15343

Готова продукція 1103 0 0

Товари 1104 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0

Векселі одержані 1120 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125 1063 807

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130

263 1212

з бюджетом 1135 0 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0

з нарахованих доходів 1140 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 285 465

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 377 24726

Готівка 1166 1 1

Рахунки в банках 1167 376 24725

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0

Інші оборотні активи 1190 115 370

Усього за розділом II 1195 37132 47677

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 81557 89430

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 356 356

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401 0 0

Капітал у дооцінках 1405 40649 40649

Додатковий капітал 1410 14484 14613

Емісійний дохід 1411 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0

Резервний капітал 1415 89 89

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1885 1344

Неоплачений капітал 1425 (0) (0)



Вилучений капітал 1430 (0) (0)

Інші резерви 1435 0 0

Усього за розділом I 1495 57463 57051

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2795 965

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0

Призовий фонд 1540 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0

Усього за розділом II 1595 2795 965

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 133 0

Векселі видані 1605 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 378 127

за розрахунками з бюджетом 1620 396 571

за у тому числі з податку на прибуток 1621 79 2

за розрахунками зі страхування 1625 588 396

за розрахунками з оплати праці 1630 1238 795

за одержаними авансами 1635 16351 26580

за розрахунками з учасниками 1640 38 38

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 2177 2907

Усього за розділом IІІ 1695 21299 31414

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття

1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800 0 0

Баланс 1900 81557 89430

Примітки: Інші оборотні активи станом на 31.12.2014р. в розмірі 370 тис. грн. складаються з податкового кредиту, тимчасово не підтвердженого
податковими накладними. Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2014 становить 465 тис. грн., це – 16 тис. грн. заборгованість Фонду
соціального страхування перед ПАТ “ВІТ” по лікарняним за рахунок фонду. 449 тис. грн. – поточні оплати контрагентам підприємства. Інші поточні



зобов`язання — 2907 тис. грн. це поточні зобов’язання підприємства. 2699 тис. грн. – сума займу з умовно нарахованими відсотками за користування.
13 тис. грн. - по поточним виплатам профспілковому комітету. 195 тис. грн. - поточні оплати контрагентів підприємства.

Керівник  

(підпис)

Паук Юрій Іванович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Кармазь Людмила Іллівна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Коди

  Дата (рік,
місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"

за
ЄДРПОУ

00216757

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

2000 49510 40425

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050 ( 50846 ) ( 38221 )

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

Валовий:
 прибуток 2090

0 2204

 збиток 2095 ( 1336 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 5666 5194

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 1855 ) ( 2395 )

Витрати на збут 2150 ( 405 ) ( 763 )

Інші операційні витрати 2180 ( 4111 ) ( 4803 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
 прибуток

2190
0 0

 збиток 2195 ( 2041 ) ( 563 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 6 1087

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 406 ) ( 193 )



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

Інші витрати 2270 ( 169 ) ( 103 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290

0 228

 збиток 2295 ( 2610 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1180 -98

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350

0 130

 збиток 2355 ( 1430 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1430 130

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 5665 15195

Витрати на оплату праці 2505 15610 20872

Відрахування на соціальні заходи 2510 5297 8297

Амортизація 2515 3004 2904

Інші операційні витрати 2520 10828 6994

Разом 2550 40404 54262

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 7114800 7114800

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605 7114800 7114800

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.20099 0.01827

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615 -0.20099 0.01827

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Інші операційні доходи у 2014 році та інші доходи загальною сумою 5672 тис. грн. і включають в себе:
- 2390 тис. грн. – дохід від реалізації валюти
- 1854 тис. грн. – від операційної курсової різниці
- 339 тис. грн. – від реалізації інших оборотних активів
- 24 тис. грн. – від безкоштовно отриманих оборотних активів
- 51 тис. грн. – від операційної діяльності (%% банка)
- 657 тис. грн. – за надані інші послуги стороннім організаціям(зв'язок, ...)
- 352 тис. грн. - від орендної діяльності 
- 5 тис. грн. - від розбирання ОС 
Інші операційні витрати 4111 тис. грн. та інші витрати 169 тис. грн. загальною сумою 4686 тис. грн. включають в себе:
- 44 тис. грн. - на проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів (відрахування профкому) 
- 8 тис. грн. - на матеріальну допомогу працівникові, що втратив одного з годувальників



- 9 тис. грн. – на матеріальну допомогу на поховання працівника
- 6 тис. грн. – на матеріальну допомогу, в т.ч. пенсіонерам 
- 171 тис. грн. – на вихідну допомогу 
- 13 тис. грн. – на матеріальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення віку три роки 
- 99 тис. грн. – на матеріальну допомогу разового характеру 
- 23 тис. грн. – на матеріальну допомогу на поховання близьких родичів працівника 
- 64 тис. грн. – на представницькі витрати 
- 34 тис. грн. – ПДВ без права включення в податковий кредит 
- 860 тис. грн. – інші витрати операційної діяльності 
- 6 тис. грн. – на утримування жилого фонду 
- 82 тис. грн. – доплата на відшкодування витрат на виплату пенсій по ст. 13 ЗУ " Про пенсійне забезпечення" 
- 18 тис. грн. – на утримування гуртожитку 
- 424 тис. грн. – на доплату до наукової пенсії науковим співробітникам 
- 17 тис. грн. – по послугах зв'язку орендарів 
- 145 тис. грн. – по орендарях (оренда, ПЕР,...) 
- 73 тис. грн. – по інформаційному забезпеченню 
- 184 тис. грн. – по оплаті вартості реактивної електроенергії 
- 1378 тис. грн. – від операційної курсової різниці 
- 19 тис. грн. – визнані штрафи, пені, неустойки 
- 406 тис. грн. – платежі за використання кредитів/займів
- 169 тис. грн. – інші витрати звичайної діяльності 
- 81 – витрати при реалізації іноземної валюти
- 273 – собівартість реалізованих інших оборотних активів
- 6 – витрати на обов язкові податки, платежі
- 74 – членські внески

Керівник  

(підпис)

Паук Юрій Іванович

 

Головний бухгалтер  

(підпис)

Кармазь Людмила Іллівна

 



Коди

  Дата (рік,
місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"

за
ЄДРПОУ

00216757

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000

15003 12770

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 13 13

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 49404 39295

Надходження від повернення авансів 3020 866 731

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025 51 15

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 696 495

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045 0 962

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 289 3265

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100

( 2461 ) ( 2380 )

Праці 3105 ( 13156 ) ( 16494 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7319 ) ( 9136 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5538 ) ( 7630 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116 ( 877 ) ( 894 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117 ( 890 ) ( 2813 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118 ( 3771 ) ( 3923 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 9820 ) ( 20421 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 358 ) ( 496 )

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

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 2794 ) ( 4097 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 24863 -3121

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності



Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( 335 ) ( 459 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -335 -459

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0

Отримання позик 3305 10136 3478

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 ( 10637 ) ( 1390 )

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 95 ) ( 55 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -596 2033

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 23932 -1547

Залишок коштів на початок року 3405 377 1897

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 417 27

Залишок коштів на кінець року 3415 24726 377

Примітки: Інші надходження за 2014 рік склали 289 тис. грн. - це: 
- 195 тис. грн. – надходження лікарняних та матеріального забезпечення по вагітності та пологах.
- 94 тис. грн – надходження від повернення відряджень
Інші витрачання за 2014 рік склали 2794 тис. грн. – це:
- 231 тис. грн. – часткове повернення займу з відсотками за користування 
- 145 тис. грн - розрахунки по виконавчим листам, з профкомом ПАТ «ВІТ».
- 2076 тис. грн – виплати на відрядження
- 342 тис. грн. – інші витрачання

Керівник  

(підпис)

Паук Юрій Іванович

 



Головний бухгалтер  

(підпис)

Кармазь Людмила Іллівна

 



Коди

  Дата (рік,
місяць,
число)

01.01.2015

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ТРАНСФОРМАТОРОБУДУВАННЯ"

за
ЄДРПОУ

00216757

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року

4000 356 40649 14484 89 1885 0 0 57463

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 356 40649 14484 89 1885 0 0 57463

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 -1430 0 0 -1430

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0



Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
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 0 129 0 889 0 0 1018

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі

4295 0 0 129 0 -541 0 0 -412

Залишок на
кінець року

4300 356 40649 14613 89 1344 0 0 57051

Примітки: Розмір власного капіталу на початок звітного періоду складає 57463 тис. грн. Загальна сума зменшення власного капiталу становить 412
тис. грн. За 2014 рік відбулися наступні зміни:
збільшення за рахунок отриманого чистого прибутку у сумі 130 тис. грн.
зменшення за рахунок нарахування зносу по безоплатно отриманим основним засобам – 1 тис. грн.
зменшення нерозподіленого прибутку – 541 тис. грн.
Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду складає 57051 тис. грн.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки
до фінансової звітності ПАТ «ВІТ» за 2014 рік

1. Загальна характеристика підприємства.
Основними видами продукцiї інституту є:

- науково-дослідні роботи;
- конструкторська та технологічна документація;

- індивідуальні програмні забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до спеціфічних потреб користувачів; виконання послуг з
програмування і супроводу, а також інших спеціалізованих послуг у сфері інформатизації;

- моделі, дослідні зразки і вироби електротехнічного призначення, у тому числі: силові трансформатори і автотрансформатори масляні, з негорючим і
газовим заповненням, сухі, для преобразовательных пристроїв, залізниць, спеціального призначення; електричні реактори; перемикальні пристрої

для регулювання напруги трансформаторів; вимірювальні трансформатори; випробувальні установки;
- спеціальне технологічне устаткування для виробництва, а також для ремонту і монтажу трансформаторів, реакторів і апаратів високої напруги;

- науково-технічні послуги(випробування, сертифікація, метрологічна атестація, сервісне обслуговування та ін.).
Лабораторно-дослідний комплекс інституту включає: цех експериментального виробництва, великий високовольтний зал, стенди для

електромагнітних, теплових, кліматичних, механічних і інших видів випробувань трансформаторів і високовольтної апаратури, окремих вузлів
конструкцій, електротехнічних і конструкційних матеріалів.

В 2003 року інститут отримав Міжнародний сертифікат на систему якості ISO 9001-2000. У 2006 році продовжений термін його дії до 11.11.2009 р. В
2009 році інститут отримав сертифікат на систему якості відповідно до вимог ISO 9001-2008. У 2012 році після перевірки ТОВ "Бюро Верітас

Сертифікейшн Україна" інститут отримав сертифікат на систему якості відповідно до вимог ISO 9001-2009. 
У поточному році - злиття, приєднання, перетворення, видiлу на підприємстві не було.

Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та вiдокремлених пiдроздiлiв. 
Змiн в органiзацiйнiй структурi порiвнянно з попереднiм роком немає. 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.
Валюта надання інформації – гривня. Рівень округлень при наданні сум фінансової звітності – тисяча гривень.

Згiдно вимог Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" було видано наказ "Про
органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкові полiтикі на пiдприємствi".

Фінансова звітність підприємства подається на затвердження наглядовій раді. Фінансова звітність складена та подана згідно обліковим політикам
підприємства з обумовленими конкретними принципами, основами, домовленостями, правилами та практиками.

Мета фінансової звітності надати фінансову інформацію про підприємство, яка є корисною для нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та
інших кредиторів у прийнятті рішень про надання ресурсів цьому суб’єктові господарювання. Такі рішення охоплюють придбання, продаж або

утримування інструментів власного капіталу та боргових інструментів, а також надання або погашення позик та інших форм кредитів. Фінансова
звітність надає інформацію про фінансовий стан, а саме інформацію про економічні ресурси та вимоги. Фінансові звіти мають інформацію про

наслідки операцій та інших подій, що змінюють економічні ресурси та вимоги. Фінансова звітність складена згідно вимог Концептуальних основ і є
доречною, суттєвою та правдиво подає фінансовий стан підприємства. Фінансова інформація є зіставною, її можна перевірити, вчасною та

зрозумілою.

2. Згідно Закону України № 3332-VI от 12.05.2011г "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
згідно Статті 12-1 пункту 2, підприємство забов язано складати звіт за міжнародними стандартами. При формуванні облікової політики підприємство

керується МСБО1 «Подання фінансової звітності» для
визначення основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звітністю за попередні
періоди, а також для устоновлення загальнихі вимог щодо подання фінансової звітності, її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту, та МСБО 8

«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» для визначення критеріїв до обрання та змінювання 
облікових політик разом з обліковим підходом та розкриттям інформації про зміни в облікових політиках, зміни в облікових оцінках та виправлення

помилок, для покращання доречності та достовірності фінансової звітності та зіставності такої фінансової звітності через якийсь час.

2.1. Нематеріальні активи

За звітний період придбання або ліквідації нематеріальних активів не проводилося.
Вартість нематеріальних активив складає

Нематеріальні активи: на 01.01.14 на 31.12.14 
залишкова вартість 1874 1709
первістна вартість 3223 3223

накопичена амортизація (1349) (1514)

Нематерiальнi активи на товариствi станом на 31.12.2014 року складають:
- за первiсною вартістю - 3223 тис.грн.,

- накопичена амортизація - 1514 тис.грн.,
- залишкова вартість - 1709 тис.грн.

Нарахування амортизацiї по нематерiальним активам здiйснюється за прямолiнiйним методом (рiвномiрне списання протягом всього строку корисної
експлуатацiї), що передбачено облiковою полiтикою товариства. За 2014 рiк нарахована амортизацiя в сумi - 165 тис. грн. Нематеріальні активи,
залишкова вартість яких нульова, обліковуються на суму 941 тис. грн., які на час складання звітності є морально застарілими, тому їх дооцінку з

економічних висновків проводити не доцільно.

Склад та вартість нематерiальних активiв, вiдображених на кінець звітного періоду:
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 складi та вартостi нематерiальних активiв вiдображаються на кінець звітного періоду з урахуванням вимог МСБО 38 "Нематерiальнi активи". 

2.2. Капітальні інвестиції.

У звітному періоді було інвестовано у придбання та модернізацію матеріальних активів – 378 тис.грн., з них на придбання нових – 150 тис.грн. Також
були завершені роботи по модернізації деяких видів виробничого обладнання, з подальшим введенням його в експлуатацію на суму 228 тис.грн.



Таким чином вартість незавершених капітальних інвестицій складає:
на 01.01.14 на 31.12.14

Незавершені капітальні інвестиції 119 146

Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi активи, що не введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2014 року складають 146 тис.грн.

2.3.Основні засоби

Для ведення обліку за Міжнародними стандартами було визначено:
- порядок обліку основних засобів з тим, щоб користувачі фінансової звітності могли отримувати інформацію про інвестиції підприємства в основні

засоби та про зміни у складі таких інвестицій, 
- основні аспекти обліку основних засобів, тобто визнання їх активами, визначення їх балансової вартості, а також відповідних амортизаційних

відрахувань і збитків від знецінення, що підлягають визнанню.
Введено в дію основних засобів і інших необоротних активів на суму 378 тис.грн, у тому числі обчислювальної техніки і ПЗ на - 116 тис.грн., машин і

устаткування - 34 тис.грн., приладів і лабораторного устаткування - 7 тис.грн., витрати на реконструкцію будівель, споруд і передавальних пристроїв
склали – 7 тис.грн., витрати на модернізацію устаткування - 247 тис.грн.

У 2014 році ліквідації, списання основних засобів не проводилось.

Таким чином вартість основних засобів складає:
Основні засоби: на 01.01.14 на 31.12.14

залишкова вартість 42335 39854
первістна вартість 94361 94740

накопичена амортизація (52026) (54886)

Склад та вартість основних засобів.

ПАТ ВІТ станом на 31 грудня 2014 року мало власнi основнi засоби первiсною вартiстю 94740 тис.грн., знос 54886 тис.грн., залишковою вартiстю 39854
тис.грн., в тому числi: 

- будинки та споруди (рахунок облiку 103), первiсна вартiсть - 75107 тис.грн, знос - 40522 тис.грн, залишкова вартiсть- 34585 тис.грн; 
- машини та обладнання (рахунок облiку 104), первiсна вартiсть - 18657 тис.грн, знос - 13528 тис.грн, залишкова вартсiсть - 5129 тис.грн; 

- транспортнi засоби (рахунок облiку 105), первiсна вартiсть - 749 тис.грн, знос - 686 тис.грн, залишкова вартiсть - 63 тис.грн; 
- інструменти, прилади, iнвентар (рахунок облiку 106), первiсна вартiсть - 180 тис.грн, знос - 115 тис.грн, залишкова вартiсть - 65 тис.грн; 

- іншi основнi фонди (рахунок облiку 109), первiсна вартiсть - 47 тис.грн, знос - 35 тис.грн, залишкова вартiсть - 12 тис.грн; 
Придбанi в 2014 році основнi засоби на кінець звітного періоду зараховуються на баланс за первiсною вартiстю згiдно МСБО 16 "Основнi засоби". 

По основним засобам застосовується метод нарахування амортизацiї - прямолінійний, що передбачено облiковою полiтикою товариства. За 2014 рiк
нарахована амортизацiя на суму 2860 тис.грн. 

Амортизацiя основних засобів нараховується прямолінійним методом з визначенням строку використання об` єктів, а також їх ліквідаційну вартість у
кожному окремому випадку приказом по підприємству.

Збiльшення первiсної вартостi основних засобiв у зв`язку iз проведенням капiтального ремонту (реконструкцiї, модернiзацiї) за 2014 рiк склало 247
тис. грн.

Для оцінки наявних необоротних активів була проведена інвентаризація основних засобів, незавершеного будівництва, нематеріальних активів.
Додатково, згідно з параграфом 79 б) МСБО 16 повідомляємо - балансова вартість повністю амортизованих об’єктів основних засобів, що

використовуються складає 5784 тис. грн. Таке використання обумовлено обліковими політиками підприємства, не заперечується МСБО, тому дооцінка
не проводилася.

Змiни у складi та вартостi необоротних активiв вiдображаються з урахуванням вимог МСБО 16 "Основнi засоби". 

2.4. Довгострокова дебіторська заборгованість
на 01.01.14 на 31.12.14

Довгострокова дебіторська заборгованість 97 44
- сума позики, виданої співробітникові підприємства, строком погашення – 5 років.

До обліку позик МСБО не застосовувалися.
Станом на 31.12.2014 року на товариствi вiдсутнi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, та довгостроковi бiологiчнi активи.

2.5. Виробничі запаси

Бухгалтерський облiк запасiв акцiонерного товариства здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 2 «Запаси». Згiдно наказу про облiкову полiтику
придбанi запаси зараховуються на баланс товариства за первiсною оцiнкою та передаються у господарську дiяльнiсть та продаж по методу

собівартості. 
Вартiсть запасiв станом на 31 грудня 2014 року складає - 4754 тис. грн., в тому числi:

- сировина та матерiали 2227 тис.грн.;
- паливо 329 тис.грн.;

- тара i тарнi матерiали 4 тис. грн.;
- запаснi частини 21 тис.грн.;

- малоцiннi та швидкозношуванi предмети 1637 тис.грн.;
- інші матеріали 195 тис. грн.;

- покупні полуфабрикати 342 тис. грн.;
Переоцiнка виробничих запасiв у звiтному перiодi не проводилась.

2.6. Незавершене виробництво.

Вартість незавершеного виробництва станом на 31.12.2014 становила – 15343 тис.грн.
Склад незавершеного виробництва:

- витрати на оплату праці 3324 тис.грн.
- нарахований єдиний соціальний внесок 1060 тис.грн.

- витрати на відрядження 279 тис.грн.
- амортизаційні витрати 887 тис.грн.



- матеріальні витрати 1096 тис.грн.
- інші загальновиробничі витрати 8697 тис.грн.

2.7. Дебіторська заборгованість.

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2014 року становить по чистiй реалiзацiйнiй вартостi 2484 тис.грн., в тому числі:
- 807 тис.грн. дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги);

- 1212 тис. грн. дебiторська заборгованiсть за виданими авансами постачальникам;
- 465 тис. грн. iнша поточна дебiторська заборгованiсть (в тому числi заборгованість за контрагентами – 442 тис. грн., заборгованiсть за розрахунками
за лікарняними листами - 16 тис. грн., заборгованість за робітниками – 4 тис. грн., інша заборгованість – 3 тис. грн., поточна заборгованість підзвітних

осіб підприємства - відсутня).
Відповідно до п. 63 МСБО 39 "Фінансові інструменти - визнання і оцінка" підприємство надало у фінансовій звітності дебіторську заборгованість за
справедливою вартістю. Зменшення первинної вартості фінансового інструменту до його справедливої вартості було досягнено шляхом введення

резерву по сумнівній дебіторській заборгованості, під яким мається на увазі оцінка можливих втрат в майбутньому, яких можна чекати від дебіторів,
тобто тих, хто на дату балансу є боржником товариства. 

Створення резерву по сумнівних боргах є одним з проявів реалізації "принципу консерватизму (обачності) ", згідно з яким активи і доходи не мають
бути завищені, а зобов'язання і витрати не мають бути занижені. Виконуючи вимоги цього принципу, товариство визнало в звітності вірогідний

майбутній збиток у розмірі - 54 тис.грн., тим самим зменшуючи вже визнані доходи, та показало величину дебіторської заборгованості, яку в
майбутньому реально буде отримати. Також у поточному році за рахунок раніше нарахованих резервів по сумнівним боргам було закрито договір з

Державним підприємством «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» на суму 1072,5 тис. грн.
Таким чином "принцип відповідності", тобто втрати, які стануть відомі тільки в майбутньому бухгалтерському періоді, були оцінені в поточному періоді, і

їх зіставили з доходом, отриманим від продажів поточного періоду, також був дотриманий при складанні звітності за МСФЗ.
Станом на 31.12.2014 року на товариствi врахованi iншi оборотнi активи в сумі 370 тис. грн., якi включають заборгованiсть за розрахунками по ще не

виконаним роботам з ПДВ в сумi 370 тис. грн. 

Ведення операцiй на поточних рахунках протягом 2014 року проводилось з урахуванням вимог Iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в Українi в
нацiональнiй валютi", затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 21.01.2004р. № 22. Залишок грошових коштiв товариства в нацiональнiй валютi

станом на 31.12.2014 року становив у національній валюті 15481 тис.грн., в іноземній валюті гривневий еквівалент 9245 тис.грн.

Таким чином вартiсть активiв товариства, що вiдображена у звiті станом на 31.12.2014 року складає - 89430 тис. грн.

2.8. Власний капітал

Ця стаття фінансової звітності змінена за рахунок:
- розрахунку нового показника витрат по податку на прибуток і нарахування нового відкладеного податкового зобов'язання.

Вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу, згiдно з МСФО №1 "Подання фінансової звітності". 
Власний капiтал ПАТ ВІТ станом на 31.12.2014 року складається з:

статутного капiталу 356 тис. грн.
iншого додаткового капiталу та капіталу дооцінки - 55262 тис.грн.

резервного капiталу - 89 тис. грн.
нерозподіленого прибутку - 1344 тис. грн.

Статутний капiтал Товариства сформований згiдно Закону України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 40 "Статутний капiтал" у
сумi 355740 грн. грн. та вiдповiдає установчим документам.

Розмiр Cтатутного капiталу станом на 31.12.2014 р.
заявлений – 355 740 грн.;
сплачений – 355 740 грн.;

Склад та структура Статутного капiталу:
кiлькiсть акцiй – 7 114 800 шт.; види акцiй - простi iменнi, номiнальна вартiсть - 0,05 грн.;

форма випуску – бездокументарна; ПАТ ВІТ видано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
(Реєстрацiйний № 17/08/1/09 вiд 23.12.2009 р.).

Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за 2014 рік не вiдбувалось.
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2014 року складає 55262 тис. грн. та облiковується на рахунку 423 «Дооцiнка активiв» – 40649 тис.грн. та

рахунку 425 Інший додатковий капітіл – 14613 тис.грн. 
на 01.01.14 на 31.12.14

Додатковий капітал та капітал дооцінки
55133 55262

Протягом звiтного перiоду вiдбулося збільшення додаткового капiталу на суму 129 тис. грн. за рахунок розподілу прибутку згідно рішення зборів
акціонерів від 17.04.2014). 

Резервний капiтал станом на 31.12.2014 року складає 89 тис. грн. та утворений за рахунок прибутку минулих перiодiв і складає 25 відсотків статутного
капіталу вiдповiдно Статуту.

За наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi товариство станом на 31.12.2014 року має нерозподілений прибуток у сумi 11344 тис. грн.,
вiдображення якого в облiку товариства здiйснено згiдно "Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань i господарських

операцiй пiдприємств та органiзацiй". затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.99 р. 
на 01.01.14 на 31.12.14

Нерозподілений прибуток 1885 1344
У порiвняннi з залишком на початок року сума нерозподіленого прибутку зменшилась на 541 тис. грн.

Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2014 року складає 57051 тис. грн. та зменшився у порівнянні з показником на 01.01.14р. на
412тис.грн. за рах. Збитків 541тис.грн. та збільшення додаткового капіталу на 129грн.

2.9. Довгострокові забов`язання

Відсрочені податкові забов`язання у сумі 965 тис.грн. (Додаток 1) враховуються відповідно до МСБО (IAS) 12 "Податок на прибуток". Цей стандарт



визначає зобов'язання по відкладеному податку, як суму податку на прибуток, який буде сплачений в подальших періодах. Згідно МСБО відкладені
податки виникають з оподатковуваних тимчасових різниць, які є різницею між балансовою вартістю активу (чи зобов'язання) в звіті про фінансове

положення і його податковою базою, тоб то величиною, по якій актив (чи зобов'язання) оцінюється для цілей розрахунку податку на прибуток
компетентними податковими органами. За допомогою відкладених податків у фінансовій звітності враховується зобов'язання по податку на прибуток,

який буде сплачений в майбутньому.

2.10 Поточні забов`язання

Поточнi зобов`язання, якi виникли внаслiдок здiйснення товариством фiнансово-господарської дiяльностi станом на 31.12.2014 року складають
31414 тис. грн., в тому числi:

- заборгованiсть за операцiями з придбання товарiв, робiт (послуг) 127 грн.;
- заборгованiсть з одержаних авансiв 26580 тис. грн.;

- заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 571 тис. грн.;
- заборгованiсть за розрахунками зi страхування 396 тис. грн.;

- заборгованiсть по поточним виплатам оплати працi працiвникам 795 тис. грн.;
- заборгованість по розрахункам з участниками 38 тис.грн.

- iншi поточнi зобов`язання 2907 тис. грн. (в тому числi заборгованiсть за неотриманi податковi накладнi з ПДВ 189 тис. грн., зворотня фінансова
допомога 2212, відсоткі по ній 487 тис.грн., iншi зобов`язання 19 тис. грн.).

на 01.01.14 на 31.12.14
Поточні забов язання 21299 31414

Станом на 31.12.2014 р. вiдбулося збільшення залишку поточної кредиторської заборгованостi товариства на загальну суму 10115 тис. грн., в тому
числi за рахунок збільшення залишку заборгованостi за отриманими авансами на суму 10229 тис.грн., збільшення залишку заборгованостi за

розрахунками з бюджетом на суму 175 тис.грн., зменьшення залишку заборгованостi за розрахунками зi страхування на суму 192 тис.грн., зменьшення
залишку заборгованостi по поточним виплатам оплати працi працiвникам на суму 443 тис. грн.,

збільшення суми iнших поточних зобов`язань на 730 тис.грн., 
зменшення залишку заборгованостi за операцiями з придбання товарiв (робiт, послуг) на суму 251 тис. грн. 

До суми iнших поточних зобов`язань входить поточна заборгованість по займу 7300000 рублів Росії, що дорівнює 2212 тис.грн на дату балансу,
отриманого від ВАТ «Електрозавод» Росія для поповнення власних обігових коштів. Срок повернення займу -25.02.2015 року. Облік витрат по займу

здійснювався з урахуванням вимог МСБО 23 «Витрати на позики» й витрати по нарахованим відсоткам були признані витратами поточного періода, як
цього вимагає вищевказаний стандарт.

Кредиторської заборгованостi з простроченим строком позивної давностi станом на 31.12.2014р. товариство не має, облiк зобов язань проводився
згідно з вимогами МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи".

3. Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути
достовiрно оцiненi, згідно з вимогами МСБО 18 "Дохiд". 

Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го классу, згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського
облiку активiв, капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. № 291.

Протягом 2014 року товариством був отриманий дохiд у сумi - 55182 тис. грн., у тому числi:

- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 49510 тис.грн. (без урахування ПДВ);
Інші операційні доходи у 2014 році та інші доходи загальною сумою 5672 тис. грн. і включають в себе:

- 2390 тис. грн. – дохід від реалізації валюти
- 1854 тис. грн. – від операційної курсової різниці

- 339 тис. грн. – від реалізації інших оборотних активів
- 24 тис. грн. – від безкоштовно отриманих оборотних активів

- 51 тис. грн. – від операційної діяльності (%% банка)
- 657 тис. грн. – від надання інших послуг стороннім організаціям(зв'язок, ...)

- 352 тис. грн. - від здавання приміщень в оренду 
- 5 тис. грн. - інші доходи 

Розподіл отриманого доходу між основними замовниками у 2014 році становить:
- на території України – 17% від загального об`єму;
- за межами України - 83% від загального об`єму.

Стосовно витрат, окремого стандарту в МСБО не передбачено. Таким чином, при обліку витрат підприємство орієнтувалося на Концептуальну основу
складання 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 "Податок на прибуток", МСБО (IAS) 17 "Оренда", МСБО

(IAS) 19 "Виплати працівникам", МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи". 
Підприємство при складанні звітності дотримувалося § 19 МСБУ 18 щодо застосування принципу відповідності доходів і витрат, тобто доходи і

витрати, пов'язані з однією і тією ж операцією або іншою подією, признаються одночасно.
Для облiку витрат використовуються рахунки витрат 9го класу. Підприємство у звітному році розподiляло за елементами та ознаками витрати на

рахунках бухгалтерського облiку 9-го класу згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв,
капiталу, зобовязань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затвердженим Наказом МФУ вiд 30.11.1999р. №291. 

Загальна сума витрат за 2014 рiк склала 57792 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 50846 тис.грн.;

- адмiнiстративнi витрати 1855 тис. грн.;
- витрати на збут 405 тис. грн.

Інші операційні витрати 4111 тис. грн. та інші витрати 169 тис. грн. загальною сумою 4686 тис. грн. включають в себе:
- 44 тис. грн. - на проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів (відрахування профкому) 

- 8 тис. грн. - на матеріальну допомогу працівникові, що втратив одного з годувальників
- 9 тис. грн. – на матеріальну допомогу на поховання працівника

- 6 тис. грн. – на матеріальну допомогу, в т.ч. пенсіонерам 
- 171 тис. грн. – на вихідну допомогу 

- 13 тис. грн. – на матеріальну допомогу по догляду за дитиною до досягнення віку три роки 
- 99 тис. грн. – на матеріальну допомогу разового характеру 

- 23 тис. грн. – на матеріальну допомогу на поховання близьких родичів працівника 
- 64 тис. грн. – на представницькі витрати 



- 34 тис. грн. – ПДВ без права включення в податковий кредит 
- 860 тис. грн. – інші витрати операційної діяльності 

- 6 тис. грн. – на утримування жилого фонду 
- 82 тис. грн. – доплата на відшкодування витрат на виплату пенсій по ст. 13 ЗУ " Про пенсійне забезпечення" 

- 18 тис. грн. – на утримування гуртожитку 
- 424 тис. грн. – на доплату до наукової пенсії науковим співробітникам 

- 17 тис. грн. – по послугах зв'язку орендарів 
- 145 тис. грн. – по орендарях (оренда, ПЕР,...) 

- 73 тис. грн. – по інформаційному забезпеченню 
- 184 тис. грн. – по оплаті вартості реактивної електроенергії 

- 1378 тис. грн. – від операційної курсової різниці 
- 19 тис. грн. – визнані штрафи, пені, неустойки 

- 406 тис. грн. – платежі за використання кредитів/займів
- 169 тис. грн. – інші витрати звичайної діяльності 

- 81 – витрати при реалізації іноземної валюти
- 273 – собівартість реалізованих інших оборотних активів

- 6 – витрати на обов язкові податки, платежі
- 74 – членські внески

Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк з урахуванням зміни відстрочених податкових забов язань, підприємство
отримало збиток у сумi 1430 тис. грн. 

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

Протягом 2010р. придбано активiв (з урахуванням проведених модернізацій та реконструкцій) на суму 1886 тис.грн, вiдчужено на суму 560 тис.грн.
(лiквiдацiя у зв`язку з фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї). 

Протягом 2011 р. придбано (з урахуванням проведених модернізацій та реконструкцій) на суму 2184 тис.грн, вiдчужено на суму 894 тис.грн. (лiквiдацiя
у зв`язку з фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї). 

Протягом 2012р. придбано (з урахуванням проведених модернізацій та реконструкцій) на суму 1521 тис.грн, вiдчужено на суму 5184 тис.грн.(лiквiдацiя
у зв`язку з фiзичним та моральним зносом та непридатнiстю в подальшiй експлуатацiї 131 тис.грн., рекласифіковано активів на суму 5053 тис. грн).

У 2012 роцi товариство придбало машин та обладнання виробничого призначення на суму 995 тис. грн., інструментів і приладів - на 41 тис.грн. 
Протягом 2012 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 1521 тис. грн., в тому числi: машини та обладнання
на суму 995 тис. грн., інструментів і приладів - на 41 тис.грн., будинків та споруд - 449 тис. грн., малоцiнних необоротних матерiальних активів на суму

36 тис. грн. 
Протягом 2013 року товариством було введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну суму 1483 тис. грн., в тому числi: обчислювальної техники

та ПЗ на суму 68 тис.грн.,машини та обладнання на суму 117 тис. грн., інструментів і приладів - на 78 тис.грн., витрати на реконструкцію будівль та
споруд - 38 тис. грн., модернізація основних засобів склала 1182 тис.грн. 

На протязі 2013 року з дозволу наглядової ради, отриманого раніше, списано основних фондів з первісною вартістю 146 тис.грн, залишковою вартістю
– 15 тис.грн.

Протягом 2014 року товариством було введено в дію основних засобів і інших необоротних активів на суму 378 тис.грн, у тому числі обчислювальної
техніки і ПЗ на - 116 тис.грн., машин і устаткування - 34 тис.грн., приладів і лабораторного устаткування - 7 тис.грн., витрати на реконструкцію

будівель, споруд і передавальних пристроїв склали – 7 тис.грн., витрати на модернізацію устаткування - 247 тис.грн.
У 2014 році ліквідації, списання основних засобів не проводилось.

Товариство має орендовані основні засоби – загальною вартістю 4274 тис.грн. та площею 15020,4 метри квадратних, а саме:
вартість, тис.грн. площа, кв.м
Будівля подстанції 118 221,9

Частина лабораторно-дослідного корпусу 880 3565,0
Частина лабораторно-дослідного корпусу 26 104,8

Інженерний корпус 4469 11128,7
Орендовані основні засоби є власністю ВАТ «Електрозавод», про що укладено відповідні договори оренди.

Підприємство здає в оренду власні основні засоби загальною площею 600,9 кв.м., та за договорами суборенди 213,3 кв.м., про що укладено договори
оренди та суборенди відповідно.

Склад основних засобiв емiтента наступний: будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та iнвентар; iншi
основнi засоби та необоротнi матерiальнi активи. 

Основнi засоби у дiяльностi Товариства використовуються на 100%, за призначенням. Вони знаходяться за мiсцем розташування Товариства - м.
Запорiжжя; вул. Дніпропетровське шосе, 11. Дiяльнiсть Товариства не є шкiдливою до навколишнього середовища. 

Фiнансування придбання, будiвництва, ремонту та удосконалення основних засобiв здiйснюється за власнi кошти.. Капiтальнi iнвестицiї в необоротнi
активи, що не введенi в експлуатацiю станом на 31.12.2014 року складають 146 тис. грн. Планiв щодо капiтального будiвництва товариство не має.

Основнi засоби перебувають у постiйному користуваннi.
У поточному році підприємством було оформлено Генеральну угоду з банком про надання гарантованого платежу для участі у тендері під заставу

основних засобів, а саме:
- трансформатор трьохфазний ТДЦ ТИ-15000/150, ВН-15000ква, СН-15000ква Інв.№ 0001-802
- трансформатор трьохфазний ТДЦ ТИ-15000/150, ВН-15000ква, СН-15000ква Інв.№ 0001-814

5. Розкриття інформації про пов'язані сторони

Для цілей фінансової звітності пов'язаними вважаються сторони, одна 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 до уваги зміст взаємовідносин сторін, а не тільки їх юридична форма.

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

2014 2013 2014 2013
тис.грн. тис.грн.

ВАТ "Електрозавод" 12355 6074 1041 748
всього 12355 6074 1041 748



У 2014 році компенсації провідному управлінському персоналу ВАТ «Електрозавод» Товариство не проводило. Платіжів на основі акцій на користь
пов язаної сторони не було.

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

- оренда будівель та споруд - 92 тис.грн.
поточна заборгованність ВАТ «Електрозавод» перед ПАТ «ВІТ» - відсутня.

У звітному році були проведені операцій, що здійснюються зі зв’язаною стороною:
- придбання або продаж товарів (готових або напівфабрикатів) – трансформатор елегазовий – 9753 тис.грн.

- оренда – 1041 тис.грн
- передача досліджень та розробок – 2602 тис.грн.

- придбання або продаж нерухомості та інших активів – не відбувалося;
- передача за ліцензійними угодами– не відбувалося; 

- передача за фінансовими угодами (зокрема, позики та внески власного 
капіталу в грошовій або в натуральній формі) – не відбувалося;

- надання гарантій або застави – не відбувалося.

Операції зі зв’язаними сторонами були здійснені на умовах, еквівалентних умовам, що домінують в операціях між незалежними сторонами і
відповідають вимогам МСФО №24.

Авансів по укладеним, але не виконаним договорам (що переходять на інший період) на кiнець 2014 року Товариство має на загальну суму 26580
тис.грн.

Товариство, для розширення ринку збуту своєї продукцiї, приймає активну участь у тендерах. Конкуренцiя в галузi велика, але пiдприємство в процесi
своєї дiяльностi постiйно пiдвищує свою конкурентоспроможнiсть. Перспективним планом розвитку Товариства є розширення ринкiв збуту. Заходами

розширення обсягів виробництва, надання послуг та ринкiв збуту є оновлення основних засобiв, переговори iз замовниками, експорт. 

Факторами ризику господарської дiяльностi емiтента є ризики, пов`язанi з можливiстю значної системної кризи української економiки або суттєвих
змiн законодавчої бази, що регулює дiяльнiсть емітента.

6. Інші факти діяльності Товариства.

Сезонна діяльність.
Ділова активність Товариства не схильна до впливу сезонного чинника.

Стратегія подальшого розвитку.
Стратегiєю подальшої дiяльностi Товариства на 2015 рiк є закрiплення положення на ринку за допомогою гнучкої цiнової полiтики та оперативного

реагування на бiзнес-процеси. У наступному 2015 роцi Товариство планує збiльшення доходiв вiд рiвня, досягнутого на кiнець 2014 року. 

Штрафні санкції.
Сплаченi штрафнi санкцiї за результатами діяльності у 2014 році становлять 19 тис. грн. за забруднення навколишнього середовища.

7. Довiдка про фiнансовий стан ПАТ "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут
трансформаторобудування" на 31.12.2014р. 

Показники ліквідності
Показники На початок року На кінець року Норматив Зміни за рік 

А 1 2 3 4=2-1
1. Загальний (коефiцiєнт покриття) 1.7434 1,5177 >1 -0.2257

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство має залежність вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв.
2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi 1,54 1,47 1-2 -0,07

Коефіцієнт поточної ліквідності показує, чи досить в підприємства засобів, які можуть бути використані ним для погашення своїх короткострокових
зобов'язань протягом року. Це основний показник платоспроможності підприємства

3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0.0177 0,7871 >0,2 0,7694
Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв на кінець звітного періоду.

4. Чистий оборотний капiтал 15833 16263 >0 430
Збiльшення на 430 тис.грн

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

A 1 2 3 4
1. Коефiцiєнт співвідношення залучених та власних засобів 0.4193 0.5675 <1 0.1482

Коефіцієнт характеризує структуру фінансових ресурсів підприємства. Є достатнім на підприємстві.
2. Коефiцiєнт автономiї 0.7046 0,6379 >0,5 -0.0667

Коефіцієнт характеризує долю засобів, вкладених власниками підприємства в загальну вартість майна, припускає забезпеченість позикових коштів
власними, тобто, реалізувавши майно, сформоване з власних джерел, підприємство зможе погасити зобов'язання. Вираховується як відношення -

власний капітал / валюта балансу. Є достатнім на підприємстві.
3. Коефiцiєнт маневреності власних засобів 0.2269 0,2681 >0,2 0.0412

Коефіцієнт характеризує міру мобільності використання власного капіталу, показує долю власних засобів, вкладених в оборотні активи.
Вираховується як відношення власні обігові кошти / власний капітал. Є достатнім на підприємстві.

4. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв 0. 0040 -0.0457 >0,4 -0.0497
Коефіцієнт показує скільки прибутку дає 1 грн власних засобів. Є недостатнім на підприємстві.

5. Коефiцiєнт використання фінансових ресурсів всього майна 0.0028
-0.0292 збільшення -0.032

Коефіцієнт дозволяє визначити, за який період отриманий прибуток може компенсувати вартість майна. Є недостатнім на підприємстві.



Показники діловї активності підприємства
Показники На початок року На кінець року Норматив Зміни за рік

А 1 2 3 4=2-1
1. Коефiцiєнт обертаємості активів 0.5148 0.5791 збільшення 0,0643

Коефіцієнт вказує швидкість обігу сукупного капіталу підприємства, тобто показує, скільки разів за даний період відбувається повний цикл
виробництва і обороту, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна

одиниця активів і вираховується як відношення - Чистий виторг від реалізації продукції / Середньорічна вартість активів
2. Коефiцiєнт обертаємості оборотних коштів 1.2234 1,0384 збільшення 

-0.1850
Коефіцієнт характеризує відношення виручки(валового доходу) від реалізації продукції, без урахування податку на додану вартість і акцизного збору

до суми обігових коштів підприємства. Зменшення цього коефіцієнта свідчить про уповільнення обороту обігових коштів.
3. Коефiцiєнт обертаємості дебіторской заборгованості 19.7726 24,1807

збільшення 4,4081
Коефіцієнт показує скільки разів за рік обернулися засоби, вкладені в розрахунки. Він визначається як відношення - Чистий виторг від реалізації

продукції / Середньорічна сума дебіторської заборгованості.
4. Коефiцiєнт обертаємості кредиторської заборгованості 2.4035 2,0848

збільшення -0,3187
Коефiцiєнт показує розширення або зниження комерційного кредиту, наданого підприємству. Зниження коефiцiєнту - зростання покупок в кредит.

Розраховується як відношення - Чистий виторг від реалізації продукції / Середньорічна сума кредиторської заборгованості;
5. Коефiцiєнт обертаємості матеріальних запасів 1,2861 1,8447 збільшення 0,5586

Коефіцієнт відображаєє число оборотів товарно-матеріальних запасів підприємства за проаналізований період. Зниження цього показника свідчить
про відносне збільшення виробничих запасів і незавершеного виробництва. Коефіцієнт визначається як відношення - Чистий виторг від реалізації

продукції / Середньорічна вартість запасів;
6. Коефiцiєнт обертаємості основних засобів 0.4315 0,5236 збільшення

0,0921
Коефіцієнт розраховується як відношення чистого виторгу від реалізації продукції(робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів. Він

показує ефективність використання основних засобів підприємства.
7. Коефiцiєнт обертаємості власного капиталу 0.7043 0,8647 збільшення 0,1604

Коефіцієнт розраховується як відношення чистого виторгу від реалізації продукції(робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу
підприємства і характеризує ефективність використання власного капіталу підприємства.

Таким чином можно зробити висновки про деяке зниження ділової активності підприємства у поточному році.

Показники рентабельності і доходності підприємства
Показники За попередній рік За звітний рік Норматив Зміни за рік

А 1 2 3 4
1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв 0.0017 -0,0160 >0 -0.0177

Коефіцієнт характеризує - рівень прибутку, що створюється усіма активами підприємства, що знаходяться в його використанні згідно з балансом. Цей
показник розраховується як відношення - Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування / Валюта балансу;

2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу 0.0023 -0.0251 >0 -0.0274
Коефіцієнт характеризує рівень доходності власного капіталу, вкладеного в підприємство, тому найбільший інтерес представляє для існуючих і

потенційних власників,і акціонерів, і є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства, оскільки його рівень показує верхню
межу дивідендних виплат і дорівнює відношенню - Чистий прибуток / Власний капітал;

3. Коефiцiєнт рентабельностi діяльності 0.0032 -0,0289 >0 -0.0321
Коефіцієнт розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до чистого виторгу від реалізації продукції(робіт, послуг). Зменьшення цього

показника свідчить про зменьшення ефективності господарської діяльності підприємства.
Таким чином, згідно розрахунків, ПАТ "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут

трансформаторобудування” станом на 31 грудня 2014 року має деякі труднощі але залишається досить лiквiдне та платоспроможним підприємством.

8. Інформація про основні засоби та чисті активи
Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

Всього:  94361  94740 5893 4274
  - будівлі та споруди  75099  75107  5893  4274

  - машини та обладнання  18287  18657 - - 
  - транспортні засоби  749  749 - - 

  - інструменти, прилади, інвентар 180 180 - - 
  - бібліотечні фонди - - - - 

  - малоцінні необоротні матеріальні активи - - - - 
  - інші необоротні матеріальні активи - - - - 

  - інші  46  47 - - 

Термiни користування основними засобами встановлюється при введенні в експлуатацію на кожний об єкт окремим наказом, виходячи з гарантийного
терміну та єкономічної доцільності експлуотування даного об єкту. Обраний податковий метод нарахування лінейний. Первiсна вартiсть основних

засобiв складає 94740 тис.грн. Сума нарахованого зносу основних засобiв складає 54886 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв товариства на
кінець звітного періоду: будiвлi та споруди 54%, машини та обладнання 73%, транспортнi засоби 92%, iнструменти, прилади, iнвентар - 66%. 
Вартість орендованих основних засобів 4274 тис.грн. Зменьшення вартості орендованих основних засобів відбулося за рахунок, відповідно,

зменшення площ оренди. 
За звiтний перiод первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилася на 379 тис.грн. Збільшення вартості склалося за рахунок придбання та введення в

дію нових та модернізованих основних засобів. Дооцінка основних засобів у звітному періоді не проводилася. 

9. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника за 2014 рік за 2013 рік 

Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн. 57051 57463
Статутний капітал, тис.грн. 356 356

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення
(стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих

активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи (41753/44425) + Оборотнi активи (47677/37132) + Витрати майбутнiх перiодiв



(0/0) - Поточнi зобов`язання (31414/21299) - Забезпечення наступних виплат i платежiв (965/2795) - Доходи майбутнiх перiодів (0/0)
Чистi активи Товариства бiльшi нiж величина статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. №435 IV. 

10. Інформація про зобов'язання
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення

Кредити банку 
у тому числі: X 0 X X 

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

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

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1536  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 2212 X X

Інші зобов'язання X 28631 X X
Усього зобов'язань X 32379 X X

Iншi зобов`язання включають: кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 127 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками з
одержаних авансiв - 26580 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками зi страхування - 396 тис.грн; поточнi зобов`язання за розрахунками з
оплати працi - 795 тис.грн; нараховані відсотки по фінансовій допомозі на зворотній основі – 487 тис.грн; розрахунки з учасниками – 38 тис.грн;

поточні забов язання профкому підприємства з перерахування взносів – 13 тис.грн; неотриманi податковi накладнi - 189 тис.грн; iншi зобов`язання - 6
тис.грн; 

11. Інформація про виплати працівникам.

Облік виплат працівникам на підприємстві проводився з урахуванням вимог МСБО №19.

Виплати працівникам за 2014 рік включають:
а) короткострокові виплати працівникам:

- заробітна плата – 11 975 тис.грн.
- оплачені щорічні відпустки – 1 607 тис.грн.
- тимчасова непрацездатність – 66 тис.грн.

- премії – 1 280 тис.грн.
- негрошові пільги теперішнім працівникам (такі як медичне обслуговування, надання житла, автомобілів, а також, надання безкоштовних чи

субсидованих товарів або послуг) – не має
б) виплати по закінченні трудової діяльності: 

- пенсії, інші види пенсійного забезпечення – 506 тис.грн;
- страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності – не має;

в)інші довгострокові виплати працівникам:
- додаткову відпустку за вислугу років або оплачувану академічну відпустку – 18 тис.грн.

- виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років – 5 тис.грн.
- виплати за тривалою непрацездатністю – 5 тис.грн.

- отримання частки прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення
періоду або пізніше – не має; 

г) виплати при звільненні – 178 тис.грн.

На 2014 рік було сформовано забезпечення майбутніх витрат та платежів – виплати на поточні та невикористані відпустки з урахуванням єдиного
соціального внеску у розмірі 2007 тис.грн.; забезпечення на виплати при звільненні 178 тис.грн. - яке витрачено у полному обсязі.

В елементах операційних витрат - витрати на оплату праці склали 15610 тис.грн., що на 5262 тис.грн. меньш, ніж за попередній 2013 рік. 

12. Рух грошових коштів.

Звіт складено за прямим методом, згідно якому розкриваються основні класи валових грошових надходжень та валових грошових витрат.
Всього надходжень за звiтний перiод у результаті операційної дiяльностi за 2014р. становить 66322 тис. грн., що більше на 8776 тис.грн. вiд

показникiв 2013р.
Витрачено коштiв за 2014р. на оплату 41459 тис. грн., у тому числі на оплату забов язань з податку на прибуток – 877 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд

операцiйної дiяльностi дорiвнює 24863 тис. грн. 
Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi має вiдємне значення у сумi 335 тис. грн. Це кошти, витрачені на ремонт, модернiзацiю та придбання

обладнання, приладiв, iнструмента, обчислювальної технiки. 
Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi:

- отримання позик – 10136 тис.грн
- погашення позик – 10637 тис.грн

- виплата відсотків за користування позикою – 95 тис.грн.
Рух коштів від фінансової діяльності відємний і дорівнює 596 тис.грн.

В цiлому за звiтний перiод рух грошових коштiв дорiвнює 23932 тис. грн. У 2013 роцi цей показник мав від'ємне значення та дорiвнював 1547 тис. грн. 
Iншi надходження у 2014 роцi становили 289 тис. грн. (процент по розрахунковим рахункам, розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами), iншi

витрачання - 2794 тис. грн. (витрати операцiйної дiяльностi).

13. Власний капітал.

Розмір власного капіталу на початок звітного періоду складає 57463 тис. грн. Загальна сума зменшення власного капiталу становить 412 тис. грн. За
2014 рік відбулися наступні зміни:

збільшення за рахунок отриманого чистого прибутку у сумі 130 тис. грн.
зменшення за рахунок нарахування зносу по безоплатно отриманим основним засобам – 1 тис. грн.

зменшення нерозподіленого прибутку – 541 тис. грн.
Розмір власного капіталу на кінець звітного періоду складає 57051 тис. грн.

14. Облікова політика.



1. Оцінка і облік основних засобів здійснюється у відповідності з МСБО 16 "Основнi засоби". Одиницею обліку визначається окремий об`єкт основних
засобів та інших необоротних матеріальних активів. Основні засоби класифікуються по групах.

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, як в бухгалтерському, так і податковому обліках.
Первинна оцінка основних засобів здійснюється по первинній вартості, що визначена у відповідності до норм МСБО 16 "Основнi засоби".

2. Оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Одиницею обліку визначається окремий об`єкт
нематеріальних активів.

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу (рівномірним списанням протягом всього строку корисної
експлуатації).

3. Оцінка та облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється згідно з вимогами МСБО № 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів
визначається ідентифікована вартість відповідної одиниці запасів.

Первинна вартість запасів, придбаних за плату, визначається по собівартості придбання запасів.
Первинна вартість активів, що виготовляються власними силами, визначається згідно МСБО 16 "Основнi засоби".

При вибутті, запаси оцінюються згідно стандарту МСБО № 2 "Запаси".
Запаси, що не приносять інституту економічної вигоди, визнаються неліквідними і списуються.

4. Під поняття запасів для цілей МСБО 2 підпадає незавершене виробництво, тому фактично вказаним стандартом в обліку Товариства регулюється
порядок оцінки незавершеного виробництва на звітну дату. Незавершене виробництво по замовленням відображається в бухгалтерському обліку і

балансі по фактичній собівартості виробництва.
5. Заробітна плата нараховується згідно з законодавством України та у відповідності з колективним договором, з урахуванням вимог МСБО №19

6. Відображення в обліку доходів здійснюється у відповідності з вимогами МСБО 18 "Дохiд" на підставі принципу нарахування і відповідності.
7. Стосовно витрат, окремого стандарту в МСБО не передбачено. Таким чином, при обліку витрат підприємство орієнтувалося на Концептуальну

основу складання 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 "Податок на прибуток", МСБО (IAS) 17

"Оренда", МСБО (IAS) 19 "Виплати працівникам", МСБО (IAS) 37 "Забезпечення, умовні зобов`язання та умовні активи". 
Підприємство при складанні звітності чітко дотримувалося § 19 МСБО 18 щодо застосування принципу відповідності доходів і витрат, тобто доходи і

витрати, пов'язані з однією і тією ж операцією або іншою подією, признаються одночасно.
8. Для забезпечення складання фінансового звіту підприємство користується 

МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
9. Враховуючи специфіку роботи підприємства використовується позамовний метод обліку витрат і калькування собівартості продукції (робіт,послуг).

Собівартість виробництва включає:
- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати (нарахування на зарплату, відрядження, послуги сторонніх організацій);

- загальновиробничі витрати.
Адміністративні витрати, витрати на збут, штрафи, пені, витрати на утримання об`єктів соціально-культурного призначення та інші операційні витрати

до складу собівартості виробництва не зараховуються (Методичні рекомендації Міністерства освіти та науки України від 21.02.2006 р. № 119).

У січні для річних періодів, що починаються з 1 січня 2014 року, набирають чинності:
• МСФО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: надання інформації» і МСФО (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»: взаємозалік

фінансових активів і фінансових зобов'язань (зміни випущені 16 грудня 2011 року);
• МСФО (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність», МСФО (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» і МСФО (IAS) 27

«Окрема фінансова звітність»: виключення відносно консолідації для інвестиційних організацій (поправки випущені 31 жовтня 2012 року);
• МСФО (IFRIC) 21 «Обов'язкові платежі»: у даному Роз'ясненні викладається порядок обліку зобов'язань по оплаті зборів, відмінних від податку на

прибуток (Роз'яснення випущене 20 травня 2013 року);
• МСФО (IAS) 36 «Знецінення активів»: поправки обмеженої сфери дії до розкриття інформації про знецінення для нефінансових активів (випущені 29

травня 2013 року);
• МСФО (IAS) 39 «Фінансових інструментів: визнання і оцінка»: поправки відносно новації похідних фінансових інструментів (випущені 27 червня 2013

року).
З 1 липня 2014 року набирає чинності зміна в МСФО (IAS) 19 «Винагород працівникам»: поправка, що роз'яснює облік внесків в плани, що зобов'язали

працівників або треті сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород (випущені 21 листопада 2013 року).
Поправки до МСФО (IAS) 32 містять роз'яснення відносно права заліку фінансових активів і фінансових зобов'язань в звіті про фінансове положення.

Поправки роз'яснюють, що право заліку повинне існувати на даний момент, тобто не залежати від майбутніх подій. Воно також має бути юридично
дійсним для всіх контрагентів в ході звичайної діяльності, а також в разі невиконання зобов'язань, неплатоспроможності або банкротства. Поправки

також уточнюють, що генеральні угоди про взаємозалік, коли право взаємозаліку підлягає виконання лише при виникненні якої-небудь події в
майбутньому, наприклад невиконання зобов'язань контрагентом, як і раніше не задовольняють вимогам заліку. Поправки до МСФО (IFRS) 7

вимагають розкриття більшого об'єму інформації в порівнянні з поточними вимогами МСФО і US GAAP. Основний акцент робиться на розкриття
кількісної інформації про визнані фінансові інструменти, по яких проведений взаємозалік в звіті про фінансове положення, а також про ті визнані

фінансові інструменти, на які поширюються умови генеральної угоди про взаємозалік або аналогічного договору незалежно від того, чи був
здійснений взаємозалік. У поточному році підприємство не проводило заліків фінансових активів і фінансових зобов'язань.

Стосовно інвестиційної діяльності МСФО (IFRS) 10 визначає інвестиційну організацію як ту, яка: 
• отримує кошти від одного або більш за інвесторів з метою надання даному інвесторові (інвесторам) послуг з управління інвестиціями;

• переймає на себе перед інвестором (інвесторами) зобов'язання в тому, що метою її бізнесу є інвестування засобів винятково для здобуття доходу від
приросту вартості капіталу, інвестиційного доходу або і того і іншого;

• оцінює і визначає результати діяльності практично по всіх своїх інвестиціях на основі їх справедливої вартості.
Інвестиційним організаціям також властивий ряд наступних типових характеристик:

• володіння більш ніж однією інвестицією;
• наявність більш ніж одного інвестора;

• наявність інвесторів, що не є зв'язаними сторонами організації;
• наявність долі участі у формі доль в капіталі або аналогічної участі.

Підприємство не відноситься до категорії інвестиційних, МСФО (IFRS) 10 не застосовіє.

Роз'яснення КРМФО (IFRIC) 21 піднімає наступні питання: як визначати подію, що зобов'язала, в результаті якої виникає зобов'язання по сплаті
збору, і коли таке зобов'язання признається. Зобов'язуючим є подія, яка визначається законодавством як подія, що приводить до зобов'язання по
сплаті збору. Зобов'язання компанії по економічних причинах продовжувати діяльність в майбутньому періоді або підготовка звітності на підставі

принципу безперервності діяльності не є подіями, що зобов'язали, оскільки не приводять до зобов'язання по сплаті збору, яке з'явиться в результаті
майбутньої діяльності. Зобов'язання по сплаті збору признається при виникненні події, що зобов'язала. Подія може виникати в певний момент або

поступово протягом якогось часу. У Роз'ясненні також міститься вимога, що зобов'язання по сплаті збору, яке виникає досягши встановленого
мінімального порогу, признається досягши цього порогу. Роз'яснення КРМФО (IFRIC) 21 набирає чинності для річних періодів, що починаються 1 січня



2014 року або після цієї дати. Зміни в обліковій політиці у зв'язку з застосуванням КРМФО (IFRIC) 21 відбиваються ретроспективно, за загальним
правилом.

Розкриття інформації про знецінення для нефінансових активів - дані поправки трохи міняють порядок розкриття інформації відповідно до вимог
МСФО (IAS) 36 «Знецінення активів»:

• скасована вимога розкриття інформації про відшкодовувану суму, якщо генеруюча одиниця (ЕГДС) містить гудвіл або нематеріальні активи з
невизначеним терміном служби, але при цьому знецінення не виникло;

• включена вимога розкриття інформації про відшкодовувану суму активу або ЕГДС в разі визнання або передивляється збитку від знецінення;
• включена вимога детального розкриття інформації про те, як була проведена оцінка за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на вибуття в
разі визнання збитку від знецінення або його сторнірованія. Поправки набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або

після цієї дати, і застосовуються ретроспективно. Знецінення нефінансових активів на підприємстві за звітний період не проводилося.

Стосовно МСФО (IAS) 39 «Фінансових інструментів: визнання і оцінка» - внесені зміни уточнюють облік хеджування похідних фінансових інструментів,
якщо дані інструменти перекладаються на центрального контрагента в результаті новації і дана новація є наслідком зміни в законодавстві. На

підприємстві не використовується.

Зміни в МСФО (IAS) 19 «Винагород працівникам» - згідно з поправкою, внески, пов'язані з наданням послуг і служби працівника, що не змінюються
залежно від тривалості, можуть відніматися з вартості винагород, зароблених в тому періоді, в якому надані ці послуги. Поправка набирає чинності
для річних періодів, що починаються з 1 липня 2014 року, з можливістю дострокового вживання – підприємство не є учасником пенсійних програм;

Бухгалтерський облік в інституті автоматизований і ведеться по журнально-ордерній системі з використанням програмного продукту "1С-
Підприємство" з урахуванням доробки згідно специфіки підприємства.

Фінансових інвестицій інститут не отримував.

Генеральний директор ПАТ "ВІТ"______________________Ю.І. Паук
Головний бухгалтер______________________________ Л.І. Кармазь
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