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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова правлiння    Грошенков Михайло Юрiйович 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

"Перетворювач" 

2. Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05755571 

4. Місцезнаходження: 69069, Україна, Запорізька обл., Днiпровський р-н, м. Запорiжжя, 

Днiпровське шосе, 9 

5. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2281430, (061) 2800686 

6. Адреса електронної пошти: info@zprua.com. 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): ,  

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://zprua.com/ak

cioneram/dokument

y-otchetnosti/ 26.04.2019 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітент X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

На титульному аркушi не зазначено про затвердження рiчної iнформацiя емiтента, оскiльки на 

час складання рiчної iнформацiї у емiтента вiдсутнiй повноважний склад наглядової ради а 

загальнi збори акцiонерiв не вiдбулись 

п.2 Змiсту - Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) не наводиться у зв`язку з тим, що 

основнi види дiяльностi емiтента не пiдлягають лiцензуванню. 

п. 4. Змiсту - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться оскiльки така 

посада не була створена в товариствi. 

п. 5. Змiсту - Iнформацiя про рейтингове агентство не наводиться оскiльки емiтент не 

користувався послугами рейтингового агентства. 

п. 6 Змiсту - Iнформацiя про наявнiсть фiлiй або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

не наводиться в звязку з їх вiдсутнiстю. 

в пп.2 п. 10 Змiсту  - iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi 

посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не наводиться у звязку з їх вiдсутнiстю. 

п. 14 Змiсту - Iнформацiя про змiну  осiб, яким належить право голосуючої акцiї, розмiр 

пакета який стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не 

наводиться в звязку з вiдсутнiстю змiн. 



 15 Змiсту - Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, повязаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не наводиться в звязку з 

вiдсутнiстю змiн. 

пп. 2, 3, 4, 5, 6, п 17 Змiсту -  Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери, про забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв, про придбання власних акцiй  не наводиться у зв`язку з вiдсутнiстю 

таких цiнних паперiв 

п. 18 Змiсту - iнформацiя не наводиться в звязку з вiдсутнiстю емiсiї цiльвих облiгацiй. 

п. 19 Змiсту - iнформацiя не наводиться в звязку з вiдсутнiстю таких працiвникiв. 

п. 20 Змiсту - iнформацiя не наводиться у звязку з вiдсутнiстю таких працiвникiв. 

п. 21 Змiсту - iнформацiя не наводиться в звязку з вiдсутнiстю будь-яких обмежень. 

п. 22 Змiсту - iнформацiя не наводиться у звязку з вiдсутнiстю обмежень права голосу. 

п. 23 Змiсту - Iнформацiя про дивiденди не наводиться у у зв`язку з тим, що дивiденди 

протягом звiтного перiоду не нараховувались та не виплачувались. 

пп.4, 5 п. 24 Змiсту - iнформацiя не наводиться оскiльки емiтент не зайснює види дiяльностi,  

щодо яких розкриваєтья iнформацiя. 

п. 25  Змiсту -  Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинiв, п. 26 Змiсту Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення значних правочинiв, п. 27 Змiсту Iнформацiя про прийняття рiшення про надання 

згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не наводиться у 

зв`язку з тим, що такi рiшення протягом звiтного перiоду не приймалися. 

п. 31 Змiсту - Iнформацiя не розкривається у звязку  з вiдсутнiстю у емiтента поручителя 

(страховика/гаранта). 

п. 33 Змiсту - не розкривається у звязку з тим що емiтенту не вiдома iнформацiя про укладенi 

акцiонернi або корпоративнi договори. 

п. 34 Змiсту  - iнформацiя не розкривається у звязку з вiдсутнiстю договорiв, умовою чинностi 

яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом. 

п. 35 Змiсту-  Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, 

що виникала протягом звiтного перiоду не наводиться у звязку з вiдсутнiстю такої  

iнформацiї. 

п. 36 Змiсту - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв`язку з їх 

вiдсутнiстю. 

п. 37 Змiсту - Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття з пп.1-5 ( 1) 

iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 2) iнформацiя щодо 

спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними 

облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 

iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 3) iнформацiя про замiни 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 

складу iпотечного покриття 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних 

облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду,5) вiдомостi 

щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 

складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року) не наводиться у зв`язку з 

вiдсутнiстю iпотечного покриття. 

п.38 Змiсту - Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами (договорами позики),права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, не наводиться у зв`язку з вiдсутнiстю 

фактiв прострочення сплати таких платежiв. 

Iнформацiя за пунктами 39-45 змiсту, а саме п.39 Iнформацiя про випуски iпотечних 

сертифiкатiв, п.40. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, п. 41. Основнi вiдомостi про 



ФОН, п. 42. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, п.43. Iнформацiя про осiб, що 

володiють сертифiкатами ФОН, п. 44. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, п.45 Правила 

ФОН - не наводиться у зв`язку з вiдсутнiстю. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод "Перетворювач" 

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

 А01№026515 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 09.03.1995 

4. Територія (область) 

 Запорізька обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 142602,6 

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) 

 299 

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

 27.11 - Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

 26.11 - Виробництво електронних компонентiв 

 47.19 - Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Акцiонерне товариство <ТАСКОМБАНК> 

2) МФО банку 

 339500 

3) Поточний рахунок 

 26002176688002 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Акцiонерне товариство <ТАСКОМБАНК> 

5) МФО банку 

 339500 

6) Поточний рахунок 

 26002176688002 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Елемент-Перетворювач" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30077685 

4) Місцезнаходження 

 69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9 

5) Опис  

 Емiтент є учасником ТОВ <Елемент-Перетворювач> (далi - Товариство). Частка емiтента 

у статутному капiталi Товариства складає 769860,00 грн., що становить 100% статутного 

капiталу Товариства.  



У якостi внеску до статутного капiталу Товариства емiтентом наданi наступнi активи: згiдно 

акту затвердження оцiнки майна, що вноситься вiдкритим акцiонерним товариством 

<Запорiзький завод <Перетворювач> до Статутного фонду ТОВ <Елемент-Перетворювач> в 

рахунок оплати його внеску, затвердженому протоколом загальних зборiв учасникiв ТОВ 

<Елемент-Перетворювач> вiд 15.08.1998 №2, емiтентом надано: готової продукцiї на 34375,00 

грн., незавершеного будiвництва на 416310,00 грн., покупних та комплектуючих до товарiв 

напiвпровiдникового виробництва на 3493,00 грн., iнструментiв та iншого 162308,00 грн., 

матерiалiв на 153274,00 грн.; згiдно рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВ 

<Елемент-Перетворювач> вiд 08.07.2013 емiтентом внесено грошовi кошти у розмiрi 100,00 грн.  

Емiтент через участь у загальних зборах учасникiв, як єдиний учасник Товариства, має право 

приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, крiм питань, що вiдповiдно до 

положень статуту товариства належать до компетенцiї Директора та Ревiзiйної комiсiї.  

 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий центр-Перетворювач" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30077706 

4) Місцезнаходження 

 69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9 

5) Опис  

 Емiтент є учасником ТОВ <Торговий центр-Перетворювач> (далi - Товариство). Частка 

емiтента у статутному капiталi Товариства складає 34475,00 грн., що становить 100% статутного 

капiталу Товариства.  

У якостi внеску до статутного капiталу Товариства емiтентом наданi наступнi активи: згiдно 

акту затвердження оцiнки майна, що вноситься вiдкритим акцiонерним товариством 

<Запорiзький завод <Перетворювач> до Статутного фонду ТОВ <Торговий 

центр-Перетворювач> в рахунок оплати його внеску, затвердженому протоколом загальних 

зборiв учасникiв ТОВ <Торговий центр-Перетворювач> вiд 15.08.1998 №2, емiтентом надано: 

товарiв народного споживання на 34375,00 грн.; згiдно рiшення загальних зборiв учасникiв ТОВ 

<Торговий центр-Перетворювач> вiд 22.04.2013 (протокол №2) емiтентом внесено грошовi 

кошти у розмiрi 100,00 грн.  

Емiтент через участь у загальних зборах учасникiв, як єдиний учасник Товариства, має право 

приймати рiшення з будь-яких питань дiяльностi Товариства, крiм питань, що вiдповiдно до 

положень статуту товариства належать до компетенцiї Директора та Ревiзiйної комiсiї.  

 

 

 

1) Найменування 

 Дочiрнє пiдприємство "Спецiальне конструкторське бюро" вiдкритого акцiонерного 

товариства "Запорiзький завод "Перетворювач" 

2) Організаційно-правова форма 

 Дочірнє підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 25475495 

4) Місцезнаходження 

 69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9 

5) Опис  

 Емiтентом засновано ДП "СКБ "ВАТ "Завод "Перетворювач" (далi - ДП "СКБ") iз 



закрiпленням за ним майна емiтента на правi повного господарського вiдання. Вiдсоток акцiй 

(часток, паїв), що належить емiтенту в ДП "СКБ" складає 0%. Iнформацiя щодо переданих 

Дочiрньому пiдприємству <Спецiальне конструкторське бюро> на правi повного господарського 

вiдання активiв емiтента не збереглась.  

До виключної компетенцiї емiтента належать наступнi права щодо управлiння ДП <СКБ>: 

визначення основних напрямкiв дiяльностi, затвердження його планiв виробництва, 

затвердження рiчного звiту та балансу, затвердження звiтiв про виконання планiв, затвердження 

розподiлу прибутку, визначення органiзацiйної структури ДП <СКБ>, видача дозволу на 

укладення договору оренди, списання, продажу основних фондiв, заставу майна, отримання 

кредитiв, прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi вiдповiдальних осiб 

ДП <СКБ>, вирiшення iнших питань дiяльностi ДП <СКБ>.  

 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 908/2421/18 господарський суд 

Запорiзької областi 

ПАТ 

"Запорiжжяобленерг

о" 

ПАТ "Завод 

"Перетворювач" 

 стягнення заборгованостi за 

спожиту активну 

електроенергiю в сумi 

3315839,50 грн. та штрафних 

санцiй в загальнiй сумi 

393869,05 грн. 

розгляд по сутi 

в судi першої 

iнстанцiї 

Примітки: 

дата вiдкриття провадження - 16.11.2018, в  березнi 2019 позовнi вимоги задоволенi, проте ПАТ "Завод "Перетворювач"  було податно апеляцiйну скаргу.  

2 334/4230/16-ц Ленiнський 

районний суд м. 

Запорiжжя 

Качур Л.П. ПАТ "Завод 

"Перетворювач" 

 про поновлення на роботi Качур 

Л.П.  та стягнення 2 166 400 

грн. середньомiсячного 

заробiтку за час вимушеного 

прогулу з 15.11.2006 р., 

iндексацiю заробiтної плати в 

розмiрi 1 616 126,86 грн., 

моральну шкоду 10 000,00 грн 

та вихiдну допомогу у розмiрi 

12 943,05 грн., усього 3 805 

469,91 грн.  Рiшенням суду вiд 

19.02.2018 вiдмовлено у 

задоволенi позову, проте Качур 

подано апеляцiю. 07.05.2018 

судом апеляцiйної iнстанцiї 

було залишено рiшення суду 

першої iнстанцiї в силi, проте 

Качур Л.П. подала касацiйну 

скаргу, яка станом на 

теперiшнiй час ще не 

розглядалась. Керiвництво 

Компанiї вважає, що в 

кiнцевому пiдсумку  питання 

буде розв'язане на користь  

Компанiї  

винесено 

рiшеннi в 

першiй та 

другiй iнстанцiї, 

подана 

касацiйна 

скарга 

Примітки: 

дата вiдкриття провадження у справi - 11.07.2016. В 2018 роцi продовжувався розгляд в судi першої iнстанцiї та  19.02.2018 вiдмовлено у задоволенi позову, проте 

Качур Л.П. подано апеляцiю. 07.05.2018 судом апеляцiйної iнстанцiї було залишено рiшення суду першої iнстанцiї в силi, проте Качур Л.П. подала касацiйну скаргу, 

яка станом на теперiшнiй час ще не розглядалась. Керiвництво Компанiї вважає, що в кiнцевому пiдсумку  питання буде розв'язане на користь  Компанiї  



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 45, 20.03.2018 Головне управлiння 

Держпрацi у 

Запорiзькiй областi 

штраф виконано 

Примітки: 

д/н 

2 ЗП 

934/572/АВ/П/ПТ/ЗБ

-ФС, 19.11.2018 

Головне управлiння 

Держпрацi у 

Запорiзькiй областi 

штраф виконано 

Примітки: 

д/н 

3 734-СХ-3-Е, 

13.12.2018 

НКЦПФР штраф виконано 

Примітки: 

д/н 

4 735-СХ-3-Е, 

13.12.2018 

НКЦПФР штраф виконано 

Примітки: 

д/н 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

У 2018 роцi органiзацiйна структура емiтена не змiнювалась 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2018 роцi складає 299 

осiб. Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом складає - 29 осiб, 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 331 

осiб. Розмiр фонду оплати працi за звiтний перiод складає 14953,4 тис. грн., зменшення вiдносно 

попереднього року склало 80,6%.  

На пiдприємствi постiйно проводять навчання та пiдвищення квалiфкацiї працiвникiв. За звiтний 

перiод проведено навчання керiвникiв нижчої, середньої ланки та спецiалiстiв в кiлькостi 7 осiб. 

Також було проведено навчання робiтникiв в кiлькостi 29 осiб, з них: пiдвищено розряди 4 

особам, було проведено навчання iншим професiям - 0 особам та 25 осiб пройшли навчання на 

курсах цiльового призначення. Було проведено навчання з охорони працi - 410 осiб, з них: з 

охорони працi - 4 осiб, з пiдвищеної небезпеки - 213 осiб, пожежної безпеки - 57 особи, 

електробезпеки - 98 осiб, поза пiдприємством пройшли навчання з питань охорони працi 25 осiб. 

Налагоджений стабльний зв`язок з вищими навчальними закладами. На пiдприємствi пройшли 

практику 3 особи. 

 

 



 

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 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

Cпільна 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 

Cпiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Товариство дотримується наступної облiкової полiтики: 

1. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове 

положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до 

стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд 

знецiнення. 

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 

збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  

Витрати на поточний  ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають 

приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати 

того перiоду, в якому вони були понесенi. 

Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 

вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це 

передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту 

основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг 

того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного 

використання. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 

термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного 

методу.  

2.Запаси облiковуються за однорiдними групами 

основнi матерiалiв  та комплектуючi вироби 

iншi  матерiали в тому числi будiвельнi 

запаснi частини 

незавершене виробництво 

готової продукцiї на складi 

товари  придбанi. 

Собiвартiсть придбаних у третiх  осiб  запасiв складається з вартостi придбання  та iнших 

витрат, пов'язаних безпосередньо з придбанням. 

Собiвартiсть незавершеного виробництва  та готової продукцiї  складається з  прямих 

матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат  та розподiлених  

загальновиробничих витрат.  

Товариство застосовує  формулу середньозваженої вартостi  запасiв при їх вибуттi або передачi  

у виробництво. 



3. Облiк фiнансових iнвестицiй ведеться за методом участi в капiталi, оцiнка вартостi 

фiнансових iнвестицiй - за методом визначення внутрiшньої вартостi iнвестицiй. 

 

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), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

ПАТ "Завод "Перетворювач" виробляє перетворювальну технiку та напiвпровiдниковi прилади 

для перетворювання змiнного струму в постiйний. Перспективним є виробництво 

перетворювальної технiки, оскiльки вона має широке застосування в народному господарствi: в 

чорнiй та кольоровiй металургiї, хiмiчнiй промисловостi, кораблебудуваннi, залiзничному 

транспортi. Особливiстю роботи товариства є велика номенклатура i одиничний випуск 

перетворювальної технiки, довгостроковий цикл виготовлення. 

ПАТ "Завод" Перетворювач " -  пiдприємство з повним технологiчним циклом виробництва 

виробiв силової електронiки - вiд розробки i виробництва напiвпровiдникових приладiв, до 

створення складних перетворювачiв i електротехнiчних комплексiв, iз впровадженням у 

конструкцiю останнiх досягнень науки i технiки. 

Пiдприємство має унiкальну випробувальну базу, яка дозволяє проводити всi види випробувань, 

передбачених стандартами, а також пiдтримувати на високому рiвнi якiсть i надiйнiсть 

продукцiї. Всi вироби товариства пiддаються таким випробуванням: 

- квалiфiкацiйнi - проводяться на першому зразку; 

- перiодичнi - проводяться раз на 5 рокiв; 

- приймально-здавальнi - проводяться суцiльним контролем для всiх виробiв. 

Випробування проводяться вiдповiдно до затверджених програм i методиками, якi забезпечують 

перевiрку всiх технiчних характеристик виробу, передбачених технiчними умовами , 

стандартами та iншими нормативними документами. Протоколи результатiв випробувань 

зберiгаються на пiдприємствi протягом тривалого часу. 

Висококвалiфiкованi спецiалiсти товариства знаходяться в постiйному пошуку нових напрямкiв 

розвитку, розширеннi номенклатури продукцiї та освоєннi сучасних технологiй. Завдяки цьому, 

сучасна продукцiя дозволяє зменшити витрати на енергоносiї у споживачiв до 30%. 

Основним видом продукцiї, що виробляє емiтент, за рахунок продажу якого емiтент отримав 

бiльше 10 вiдсоткiв доходу за звiтний рiк є перетворювальна технiка. За звiтний рiк вироблено 

перетворювальної технiки в кiлькостi 18 шт. на суму 25643 тис. грн.  

Середньореалiзацiйнi цiни розрахувати не можливо, оскiльки цiна продукцiї, що виробляється 

товариством,  в залежностi вiд технiчних характеристик коливається вiд декiлькох тисяч до 

десяткiв мiльйонiв гривень. В 2018 роцi експортовано продукцiї на суму 10 812 933,35 тис. грн., 

що становить 48% вiд усiєї реалiзованої продукцiї.  

Перспективними є виробництво такої продукцїi: 



1. Виробiв високовольтної технiки пристрої м'якого пуску i перетворювачi частоти для 

управлiння високовольтними синхронними i асинхронними двигунами вентиляцiйних, 

компресорних установок рiзних областей промисловостi (вугiльна промисловiсть, металургiя, 

водне господарство, нафтопроводи та iн.). 

2. Статичнихi систем збудження синхронних двигунiв, турбо i гiдрогенераторiв. 

3. Тиристорних електроприводiв постiйного струму для металургiї, виробництва чорного i 

кольорового прокату, трубної промисловостi. 

4. Перетворювальних пристроїв широкого застосування для електролiзу води з 

метою отримання водню. 

5. багатоамперних випрямлячiв для електрометалургiї кольорових металiв i феросплавiв. 

Перспективними є також виконання вiдповiдних пусконалагоджувальних робiт для цiєї 

продукцiї. 

Товариство постiйно впроваджує новi технологiї, розробляє новi товари. Рiвень впровадження 

високий.  

Товариство займається розробкою та модернiзацiєю: 

- Випрямлячi для гальванiки В-ТПП (iони) модульний (iнверторний) варiант з повiтряним 

охолодженням з опцiєю регулювання щiльностi струму i реєстраторiв параметрiв, ступiнь 

захисту IP-67. 

- стелажа 12С-3ГП 

- ТКЕ на новiй елементнiй базi з СУ заводської. 

- Випрямлячiв тягових пiдстанцiй для залiзниць. 

- Високовольтних перетворювачiв для плавного пуску СД, АД на новiй елементнiй базi i СУ 

заводський одношкафного виконання. 

- Безконтактних комутуючих пристрiїв для рудничних електровозiв. 

- Системи автоматизованого управлiння комплексом для компресорних, насосних та 

вентиляцiйних установок з використанням ВПЛ, УМП, ВТЕ та iн. Електрообладнання 

виробництва заводу та iнших фiрм. 

- Модернiзацiєю тиристорних збудникiв для оптимiзацiї вартостi та створення модульної 

конструкцiї з забезпечення роздiльної поставки СУ i силової частини. 

- Створення групи технiчних фахiвцiв для виконання робiт з проектування систем автоматизацiї 

i здiйснення проектiв на об'єктах водного господарства, нафтогазової галузi, металургiї та iн. Iз 

застосуванням ВПЛ, УМП, ВТЕ, тощо. 

Поки галузь не в найкращому станi. Конкуренцiя досить щiльна. Конкурентами пiдприємства є 

ПАТ "Плутон", ТОВ "Струмтех". Залежнiсть вiд сезоних змiн вiдсутня. Основним ринком збуту 

традицiйно залишається саме метелургiйна промисловiсть. Основними клiєнтами товариства є 

пiдприємства чорної та кольорової металургiї. Товариство пiдтримує зв`язки з постiйними 

клiєнтами та шукає нових, розмiщує рекламу продукцiї у пресi, на власному та iнших сайтах, 

приймає участь на виставках, проводить презентацiї. Ризики в дiяльностi товариства - 

неплатiжоздатнiсть клiєнтiв, змiни в законодавствi. Для захисту своєї дiяльностi товариство 

намагається працювати з надiйними постiйними партнерами, уважно вiдстежує змiни в 

законодавствi. Сировину товариство купує переважно в Українi, джерела сировини доступнi, але 

цiни на неї постiйно зростають. Вiдсутнi постачальники емiтента за основними видами сировини 

та матерiалiв, якi займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання. Емiтент 

здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

За перiод з 2014 по 2018 рiк пiдприємством було придбано активiв на суму 464,5 тис. грн. та 



вiдчужено активiв на суму 303,8 тис. грн. за залишковою вартiстю. Товариство не планує 

значних iнвестицiй. 

 

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 

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi.  

В процесi виробництва застосовується зварювальне обладнання моделi РНОЕМХ-500, 

зварювальне обладнання для зварювання сталей iнверторного типу - Тесла 500, Тесла 251,  

Тесла -257,  Тесла-500, що забезпечує високу якiсть зварювальних конструкцiй.  

Виготовлення деталей з листових i стрiчкових чорних i кольорових металiв методом холодного 

штампування вiдбувається також iз застосуванням унiверсального згинального обладнання.  

Обладнання, що застосовується: 

- гiльйотиннi ножицi. Максимальна товщина рiзання листового матерiалу (вуглецева сталь) 14 

мм, L- 3000 мм. 

- згинальне обладнання. Максимальне зусилля згинального обладнання - 160 тон, L - 4000 мм. 

- прес для холодного штампування листового матерiалу. Максимальне зусилля - 100 тон. 

Обробка корпусних, листових, крiпильних деталей i складальних вузлiв проводиться на 

унiверсальному обладнаннi та на верстатах з ЧПУ (верстати токарної групи та верстати 

фрезерної групи, верстати свердлильної). 

Пресування-формування деталей з реактопластiв (склопластики типу ГСП, ДСВ, фенопласти) 

вiдбувається методом гарячого пресування в обiгрiваються прес-формах на гiдравлiчних пресах. 

Обладнання, що застосовується: гiдравлiчнi преси потужнiстю - 100 т.с,160 т.с, 250 т.с. ,400 т.с.  

При виконаннi лиття пiд тиском - виготовлення деталей з термопластiв (сополiмери, полiамiди, 

полiкарбонати) використовуються ливарнi машини з об'ємом до 125 см2, 250 см2, 500 см2, 1000 

см2. 

Виробництво електромагнiтних пристроїв вiдноситься до дрiбносерiйного виробництва з 

великою номенклатурою випуску деталей i складальних одиниць, призначених для виробництва 

продукцiї товариства. 

При виробництвi електромагнiтних пристроїв використовується ряд прогресивного обладнання: 

1. Устаткування для обмотки iзоляцiї проводу ЛЕМП. 

2. Лiнiя порiзки, зняття задирок на шихтованних ЕМУ. 

Повний замкнутий цикл обладнання по виготовленню електромагнiтних пристроїв дозволяє 

отримувати високу якiсть продукцiї. 

Протягом звiтного року значнi правочини щодо основних засобiв не укладались. Виробничi 

потужностi вцiлому задовольняють потреби пiдприємства. Коефiцiєнт використання 

виробничих потужностей складає 0,67. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що вартiсть 

активiв вiдображається в балансi товариства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає 

фактичнiй адресi пiдприємства. На думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на 

використаннi активiв пiдприємства.Пiдприємство планує в подальшому розширювати та 

удосконалювати основнi засоби, оскiльки це дозволить збiльшити продуктивнiсть працi, 

полiпшити якiсть продукцiї та зменшити витрати на її виготовлення. Заплонована модернiзацiя 

та придбання нового технологiчного обладнання. Сума запланованих видаткiв на модернiзацiю 

та придбання нового технологiчного обладнання складає 2544 тис. грн. Таким чином емiтент 

очiкує зростання виробничих потужностей. За звiтний рiк витрати на модернiзацiю та придбання 

основних засобiв склали 604 тис. грн. Планiв капiтального будiвництва пiдприємство не має. 



 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

До проблем, якi впливають на дiяльнiсть емiтента можна вiднести: занепад 

електромашинобудування, пов`язаний з загальним станом економiки України, податковий тиск, 

вiдсутнiсть достатнього платоспроможного попиту на вироби в достатньому обсязi, значна 

тривалiсть технологiчного циклу. Значною є ступiнь залежностi товариства вiд законодавчих або 

економiчних обмежень. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансування дiяльностi емiтента здiйснюється за рахунок отриманих коштiв вiд продажiв 

продукцii, виконання робiт на договiрних умовах. Робочий капiтал достатнiй i вiдповiдає 

поточним потребам пiдприємства.  Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками 

фахiвцiв емiтента полягають в  проведеннi заходiв по збiльшенню обсягiв реалiзацiї продукцiї, 

обгрунтованому зменшеню витрат. Необхiдним є придiлення уваги ефективнiй виробничiй 

дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов`язань. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На кiнець звiтного перiоду товариством були укладенi, але ще не виконанi договори на загальну 

суму 3 386,07 тис. грн., очiкуваннi прибутки вiд виконання цих договорiв протягом наступного 

року вiдповiдно до планових калькуляцiй. 

 

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) 

В подальшому товариство планує проводити розробки у виробничiй дiяльностi та здiйснювати 

заходи, направленi на розширення виробництва, реконструкцiю основних засобiв, полiпшення 

фiнансового стану. До таких заходiв можна вiднести розробку  нових видiв продукцiї, 

залучення нових клiєнтiв, здiйснення модернiзацiї обладнання, придбання нового 

технологiчного обладнання. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть 

товариства  в майбутньому, на думку  емiтента, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на 

сировину i матерiали. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Товариство знаходиться в постiйному пошуку нових напрямкiв розвитку та розширеннi 

номенклатури продукцiї. За звiтний перiод спецiалiстами товариства власними силами були 

розробленi  (модернiзованi) випрямлячi В-ТПП, ДЕ3М, катушки К-2-2, пристрiй комплекстне 

тиристорне КТУ-1000-460-60-ОМ4 та iншi види продукцiї. Дослiдження та розробка у 

виробничiй дiяльностi вiдбувалася власними силами без залучення додаткових коштiв.  

 

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 

У 2018 роцi ПАТ "Завод "Перетворювач" власнi акцiї не викупало. Iнша iнформацiя, яка може 

бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, 



вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

акцiонери 2 125 акцiонерiв 

Наглядова рада Голова Наглядоої ради 

Члени Наглядової ради 

Приходько Iгор Владленович 

Пiшенiна Олена Анатолiївна 

Кiбiш Тетяна Юрiївна 

Євсюкова Раїса Володимирiвна 

Строгонова Юлiя Олександрiвна 

 Зазначений  склад наглядової ради 

обраний загальними зборами акцiонерiв 

16.11.2016. Проте, акцiонерами що 

володiють близько 25 % акцiй 

товариства а саме Качур Л.П., ТОВ 

"Ф.С.Б. Плюс", ТОВ "Поррiма", що є 

афiлiйованими один до одного особами 

у груднi 2016 року поданий позов до 

суду про визнання недiйсними всiх 

рiшень прийнятих загальними зборами 

16.11.2016. 06.06.2017 господарським 

судом Запорiзької областi визнано 

недiйсними рiшення загальних зборiв 

16.11.2016, у т.ч. i рiшення про обрання 

нового складу наглядової ради. 

23.11.2017 постановою Донецького 

апеляцiйного суду зазначене судове 

рiшеня залишено в силi. 11.04.2018 

постановою ВГзазначенi судовi 

рiшення скасованi та  справу 

направлено на новий розгляд до суду 

першої iнстанцiї. 10.10.2018 

господарським судом Запорiзької 

областi визнанi недiйсним рiшення 

загальних зборiв 16.11.16. 22.01.2019 

постановою Донецького апеляцiйного 

господарського суду рiшення суду 

першої iнстанцiї скасовано, в 

задоволеннi позову вiдмовлено. 

09.04.2019 постановою Верховного 

суду скасовано постанову апеляцiйного 

суду та залишено в силi рiшення суду 

першої iнстанцiї про визнання 

недiйсним всiх рiшень загальних 

зборiв, прийнятих 16.11.2016 у тому 

числi обрання зазначеного вище складу 

наглядової ради.  

Правлiння Голова правлiння 

Члени правлiння 

Грошенков Михайло Юрiйович - голова 

правлiння 

Котляр Григорiй Петровичi - член 

правлiння 

Халiмоненко Iгор Леонiдович - член 



правлiння 

Бiлий Микола Григорович - член 

правлiння 

Смородiн Олександр Леонiдович - член 

правлiння 

Коневич Iгор Васильович - член 

правлiння 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова правлiння 

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

 Грошенков Михайло Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач", голова правлiння 

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

 22.12.2015, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися.  

Повноваження та обов'язки: органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання правлiння, 

забезпечує ведення протоколiв засiдань правлiння. Має право без довiреностi дiяти вiд iменi 

товариства. Уповноважений керувати поточними справами товариства, виконувати рiшення 

загальних збрiв та наглядової ради, представляти товариство в його вiдносинах з третiми 

особами. Вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть правлiння i товариства в цiлому, координацiю 

дiяльностi правлiння iз наглядової радою та iншими органами товариства. Має право надавати 

пропозицiї загальним зборам та наглядовiй радi за всiма напрямками дiяльностi товариства. 

Вчиняє вiд iменi товариства правочини та здiйснює всi юридично значимi дiї.  

Голова правлiння наймає та звiльняє працiвникiв товариства, в межах своєї компетенцiї видає 

накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства, 

включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення. Встановлює форми, системи та порядок оплати 

працi працiвникiв товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджує штатний розклад 

товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв 

товариства, заохочує працiвникiв товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладає 

стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством. 

Голова правлiння пiдписує вiд iменi товариства договори з головою та членами наглядової ради. 

Пiдписує колективний договiр. Подає наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до 

складу правлiння.  

Голова правлiння вимагає скликання позачергових засiдань наглядової ради, приймає участь в 

засiданнях наглядової ради з правом дорадчого голосу. Приймає участь у загальних зборах. 

Виносить у встановленому порядку на розгляд правлiння, наглядової ради, загальних зборiв 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства. 

Голова правлiння розпоряджається майном та коштами товариства вiдповiдно до законодавства, 



статуту товариства.  

Голова правлiння здiйснює розподiл обов'язкiв мiж членами правлiння та має право здiйснювати 

передачу своїх прав, визначених у статутi, iншим членам правлiння. Такий розподiл обов'язкiв 

та передача прав здiйснюються шляхом видачi наказiв про розподiл повноважень мiж 

керiвниками товариства. Голова правлiння не має права передавати iншим членам правлiння 

такi права: право представляти товариство без довiреностi; право видавати вiд iменi товариства 

довiреностi та зобов'язання, а саме векселi, поруки, гарантiї, майновi поручительства; право 

пiдписувати вiд iменi товариства договори з головою та членами наглядової ради щодо 

виконання ними функцiй голови (члена) наглядової ради на умовах, затверджених рiшенням 

загальних зборiв; прав пiдписувати колективний договiр.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018- 90387,94 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 17 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - голова пралiння 

ПАТ "Завод "Перетворювач", 

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Котляр Григорiй Петрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1947 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 54 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач", член правлiння 

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

 22.12.2015, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 

Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях правлiння, пiдписувати протокол 

засiдання правлiння, у якому брав участь, вимагати скликання позачергових засiдань правлiння, 

вносити питання до порядку денного засiдання правлiння, ознайомлюватися iз протоколом 

засiдання правлiння.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 73481,73 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 54 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член правлiння 

ПАТ <Завод <Перетворювач>, директор Дочiрнього пiдприємства <Спецiальне конструкторське 

бюро> вiдкритого акцiонерного товариства <Запорiзькiй завод <Перетворювач> 

(мiсцезнаходження:  69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9).  

Посадова особа додатково обiймає посаду директора Дочiрнього пiдприємства <Спецiальне 

конструкторське бюро> вiдкритого акцiонерного товариства <Запорiзькiй завод 

<Перетворювач> (мiсцезнаходження:  69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9).  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  



 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Халiмоненко Iгор Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач", член правлiння 

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

 22.12.2015, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 

Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях правлiння, пiдписувати протокол 

засiдання правлiння, у якому брав участь, вимагати скликання позачергових засiдань правлiння, 

вносити питання до порядку денного засiдання правлiння, ознайомлюватися iз протоколом 

засiдання правлiння.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 -79038,85 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член правлiння 

ПАТ <Завод <Перетворювач>.  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Бiлий Микола Григорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач", член правлiння 

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

 22.12.2015, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 

Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях правлiння, пiдписувати протокол 



засiдання правлiння, у якому брав участь, вимагати скликання позачергових засiдань правлiння, 

вносити питання до порядку денного засiдання правлiння, ознайомлюватися iз протоколом 

засiдання правлiння.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 76937,21 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 37 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член правлiння 

ПАТ <Завод <Перетворювач>, директор ТОВ <Торговий центр-Перетворювач> 

(мiсцезнаходження:  69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9).  

Посадова особа додатково обiймає посаду директора ТОВ <Торговий центр-Перетворювач> 

(мiсцезнаходження:  69069, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 9).  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

 

1) Посада 

 член правлiння 

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

 Смородiн Олександр Леонiдович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1957 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 42 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач",  директор з виробництва 

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

 22.12.2015, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися.  

Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях правлiння, пiдписувати протокол 

засiдання правлiння, у якому брав участь, вимагати скликання позачергових засiдань правлiння, 

вносити питання до порядку денного засiдання правлiння, ознайомлюватися iз протоколом 

засiдання правлiння.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 83375,90 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 42 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник 

директора з виробництва ПАТ <Завод <Перетворювач>; директор з виробництва ПАТ <ЗАВОД 

<ПЕРЕТВОРЮВАЧ>. 

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 

 

1) Посада 

 Член правлiння 

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

 Коневич Iгор Васильович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 



4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач",  головний iнженер 

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

 22.12.2015, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися.  

Повноваження та обов'язки: брати участь у засiданнях правлiння, пiдписувати протокол 

засiдання правлiння, у якому брав участь, вимагати скликання позачергових засiдань правлiння, 

вносити питання до порядку денного засiдання правлiння, ознайомлюватися iз протоколом 

засiдання правлiння.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 23818,83 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 30 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  начальник 

дiльницi газопостачання та вентиляцiї управлiння експлуатацiї ТОВ <Запорiзький завод 

кольорових металiв>; начальник дiльницi газопостачання та вентиляцiї управлiння експлуатацiї 

ТОВ <Запорiзький завод кольорових сплавiв>;  механiк енергомеханiчної дiльницi управлiння 

експлуатацiї з ремонту й обслуговування обладнання ТОВ <Запорiзький завод кольорових 

сплавiв>;  механiк енергомеханiчної дiльницi управлiння експлуатацiї з ремонту й 

обслуговування металургiйного обладнання ТОВ <Запорiзький завод кольорових сплавiв>; 

заступник головного енергетика енергомеханiчного вiддiлу ПАТ <ЗАВОД 

<ПЕРЕТВОРЮВАЧ>; заступник головного iнженера ПАТ <ЗАВОД <ПЕРЕТВОРЮВАЧ>; 

головний iнженер ПАТ <ЗАВОД <ПЕРЕТВОРЮВАЧ>. Згоди на розкриття паспортних даних 

посадовою особою не надано. 

 

 

1) Посада 

 голова наглядової ради, акцiонер 

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

 Приходько Iгор Владленович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ "Завод "Перетворювач", голова наглядової ради  

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

 21.11.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 09.04.2019 постановою 

Верховного суду визнано недiйсним рiшення загальних зборiв, на яких  Приходько I.В. було 



обрано членом наглядової наглядової ради. (додатково див. примiтки  у роздiлi Iнформацiя про 

наглядову раду та виконавчий орган  Звiту Управлiння ) 

Повноваження та обов'язки  здiйснювати пiдготовку до засiдання наглядової ради, брати участь 

в обговоренi питань порядку денного засiдання наглядової ради, приймати участь в голосуваннi 

на засiданнях наглядової ради, дiяти в iнтересах товариства, не розголошувати вiдомостi, що 

складають державну таємницю, iншу iнформацiю з обмеженим доступом.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 рiк. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв -  голова 

наглядової ради ПАТ "Завод "Перетворювач", генеральний директор Корпорацiї "Союз"  

(мiсцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1).  

Посадова особа додатково обiймає посаду Генерального директора Корпорацiї <Союз> 

(мiсцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1).  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 

 

1) Посада 

 член наглядової ради, акцiонер 

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

 Пiшенiна Олена Анатолiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  ПАТ <Завод <Перетворювач>, член наглядової ради 

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

 16.11.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 09.04.2019 постановою 

Верховного суду визнано недiйсним рiшення загальних зборiв, на яких  Пiшенiну О.А. було 

обрано членом наглядової наглядової ради. (додатково див. примiтки  у роздiлi Iнформацiя про 

наглядову раду та виконавчий орган  Звiту Управлiння ) 

Повноваження та обов'язки: здiйснювати пiдготовку до засiдання наглядової ради, брати участь 

в обговореннi питань порядку денного засiдання наглядової ради, приймати участь в 

голосуваннi на засiданнях наглядової ради, дiяти в iнтересах товариства, не розголошувати 

вiдомостi, що складають державну таємницю, iншу iнформацiю з обмеженим доступом.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 20 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - член наглядової 

ради ПАТ "Завод "Перетворювач", заступник начальника юридичного вiддiлу Корпорацiї 

<Союз>, начальник вiддiлу корпоративного розвитку ТОВ "Холдинг 

Союз-Консалтинг"(мiсцезнаходження: 65020, м. Одеса, вул. Розкидайлiвська, буд.13).   

Посадова особа додатково обiймає посаду начальника вiддiлу корпоративного розвитку ТОВ 

"Холдинг Союз-Консалтинг" (мiсцезнаходження: 65020, м. Одеса, вул. Розкидайлiвська, буд.13).  



Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

Є акцiонером емiтента. 

 

 

1) Посада 

 член наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Кiбiш Тетяна Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1970 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 26 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  Корпорацiя <Союз>, начальник вiддiлу кадрiв 

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

 16.11.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 09.04.2019 постановою 

Верховного суду визнано недiйсним рiшення загальних зборiв, на яких  Кiбiш Т.Ю. було 

обрано членом наглядової наглядової ради. (додатково див. примiтки  у роздiлi Iнформацiя про 

наглядову раду та виконавчий орган  Звiту Управлiння ) 

Повноваження та обов'язки: здiйснювати пiдготовку до засiдання наглядової ради, брати участь 

в обговоренi питань порядку денного засiдання наглядової ради, приймати участь в голосуваннi 

на засiданнях наглядової ради, дiяти в iнтересах товариства, не розголошувати вiдомостi, що 

складають державну таємницю, iншу iнформацiю з обмеженим доступом.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 26 рокiв. 

Посадова особа додатково обiймає посаду начальника вiддiлу кадрiв Корпорацiї <Союз> 

(мiсцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1).  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

 

1) Посада 

 член наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Євсюкова Раїса Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 професiйно-технiчна 

6) Стаж роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 секретар Генерального директора Корпорацiї <Союз>. 

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



 16.11.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 09.04.2019 постановою 

Верховного суду визнано недiйсним рiшення загальних зборiв, на яких Євсюкову Р.В. було 

обрано членом наглядової наглядової ради. (додатково див. примiтки  у роздiлi Iнформацiя про 

наглядову раду та виконавчий орган  Звiту Управлiння ) 

Повноваження та обов'язки: здiйснювати пiдготовку до засiдання наглядової ради, брати участь 

в обговоренi питань порядку денного засiдання наглядової ради, приймати участь в голосуваннi 

на засiданнях наглядової ради, дiяти в iнтересах товариства, не розголошувати вiдомостi, що 

складають державну таємницю, iншу iнформацiю з обмеженим доступом.  

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 - 0 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 36  рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - секретар 

Генерального директора Корпорацiї <Союз> 

Посадова особа додатково обiймає посаду секретар Генерального директора Корпорацiї <Союз>  

(мiсцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1).  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 

1) Посада 

 член наглядової ради, представник акцiонера 

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

 Строганова Юлiя Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 15 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 провiдний спецiалiст вiддiлу управлiння проектами Корпорацiї <Союз>. 

 

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

 16.11.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. 09.04.2019 постановою 

Верховного суду визнано недiйсним рiшення загальних зборiв, на яких  Строганову Ю.О. було 

обрано членом наглядової наглядової ради. (додатково див. примiтки  у роздiлi Iнформацiя про 

наглядову раду та виконавчий орган  Звiту Управлiння ) 

Повноваження та обов'язки: здiйснювати пiдготовку до засiдання наглядової ради, брати участь 

в обговоренi питань порядку денного засiдання наглядової ради, приймати участь в голосуваннi 

на засiданнях наглядової ради, дiяти в iнтересах товариства, не розголошувати вiдомостi, що 

складають державну таємницю, iншу iнформацiю з обмеженим доступом.    

Розмiр виплаченої винагороди за 2018  - 0  грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв - провiдний 

спецiалiст вiддiлу управлiння проектами Корпорацiї <Союз>. 

Посадова особа додатково обiймає посаду провiдний спецiалiст вiддiлу управлiння проектами 



Корпорацiї <Союз> (мiсцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 1).  

Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано.  

 

 

 

1) Посада 

 головний бухгалтер 

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

 Боцвiн Ганна Дмитрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 д/н 

4) Рік народження 

 1975 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Завод "Перетворювач", головний бухгалтер 

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

 14.12.2009, обрано до припинення сторонами трудових правовiдносин 

9) Опис 

 Змiни в персональному складi протягом 2018 року не вiдбувалися. Повноваження та 

обов'язки: очолює ведення бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства. Розмiр 

виплаченої винагороди за 2018 - 92413,95 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини немає. Загальний стаж роботи - 24 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала 

протягом останнiх п'яти рокiв - головний бухгалтер ПАТ <Завод <Перетворювач>. Згоди на 

розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова правлiння Грошенков 

Михайло 

Юрiйович 

 0 0 0 0 

Член правлiння Котляр Григорiй 

Петрович 

 1 0,000035 1 0 

Член правлiння Халiмоненко Iгор 

Леонiдович 

 0 0 0 0 

Член правлiння Бiлий Микола 

Григорович 

 0 0 0 0 

Член правлiння Смородiн 

Олександр 

Леонiдович 

 0 0 0 0 

Член правлiння Коневич Iгор 

Васильович 

 0 0 0 0 

Голова наглядової 

ради 

Приходько Iгор 

Владленович 

 10 0,00035 10 0 

Член наглядової 

ради 

Пiшенiна Олена 

Анаталiївна 

 105 0,003681 105 0 

Член наглядової 

ради 

Кiбiш Тетяна 

Юрiївна 

 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Євсюкова Раїса 

Володимирiвна 

 0 0 0 0 

Член наглядової 

ради 

Строганова Юлiя 

Олександрiвна 

 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Боцвiн Ганна 

Дмитрiвна 

 0 0 0 0 

Усього 116 0,004066 116 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Держава Україна в особi 

Виконкому Запорiзької 

обласної ради народних 

депутатiв 

20507422 

69107, Україна, Запорізька обл., 

Орджонiкiдзевський р-н, 

м.Запорiжжя, проспект 

Соборний,164 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Фiзичних осiб серед засновникiв немає 0 

Усього 0 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективи розвитку емiтента залежать вiд комплексної оцiнки основних аспектiв його 

функцiонування. Ухвалюючи управлiнськi рiшення в процесi реалiзацiї стратегiї, керiвництво 

пiдприємства моделює чинники, якi впливають, насамперед на рiвень витрат в 

короткостроковому перiодi. Подальший розвиток залежить вiд попиту на продукцiю, що 

випускає товариство та полiтичної ситуацiї в країнi. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Значного розвитку емiтента у звiтному перiодi не вiдбулось. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
емiтент не укладав деривативи та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Компанiя управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в 

майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї витрат та 

власних коштiв. Керiвництво Компанiя регулярно переглядає структуру свого капiталу. На 

основi результатiв такого перегляду Компанiя вживає заходiв для збалансування загальної 

структури капiталу. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 



оскiльки основним видом дiяльностi емiтента є виробництво продукцiї, яка  не є продукцiєю 

масового виробництва та  орiєнтована на окремих  кiнцевих споживачiв, крiм того емiтент не 

користується кредитними коштами тому вiн не схильний к цiновим, кредитним ризикам,  

ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв  

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
емiтент керується  власним кодексом корпоративного управлiння, затвердженим рiшеням 

загальних зборiв 08.06.2012. Текст кодексу корпоративного управлiння розмiщено на власному 

веб-сайтi емiтента за адресою: https://zprua.com/akcioneram/uchreditelnye-dokumenty/ 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
емiтент  застосовує лише власний кодекс корпоративного управляння та не застосовує кодекс 

корпоративного управлiння фондової бiржi, об"єднання юридичних осiб чи будь-який  iнший  

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
емiтент практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не 

застосовує 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
емiтент не вiдхиляється вiд полоджень кодексу корпоративного управлiння 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

  

Дата проведення  

Кворум зборів 0 

Опис у  звiтньому перiодi загальнi збори акцiонерiв не скликались  

 

 

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 

(зазначити) 

 

 

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 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які 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 

(зазначити) 

 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: збори не скликались 



 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: збори не скликались 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити)  

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 0 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Приходько Iгор 

Владленович 

голова наглядової ради  X 

Опис:  у звiтньому перiодi наглядова рада вiдслiдковувала ефективнiсть 

органiзацiю управлiння на пiдприємствi, здiйснювала контроль за 

процесом розкриття i розмiщення iнформацiї, контролювала 

основнi витрати та надходження, що зумовило позитивнi змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. функцiональнi 

обовязки кожного члена наглядової ради визначенi у їх 

контрактах, умови яких затверджено рiшенням загальних зборiв 

вiд 16.11.2016.  

 

Пiшенiна Олена 

Анатолiвна 

член наглядової ради  X 

Опис:  у звiтньому перiодi наглядова рада вiдслiдковувала ефективнiсть 

органiзацiї управлiння на пiдприємствi, здiйснювала контроль за 

процесом розкриття i розмiщення iнформацiї, контролювала 

основнi витрати та надходження, що зумовило позитивнi змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. Функцiональнi 

обов"язки кожного члена наглядової ради визначенi у їх 

контрактах, умови яких затверджено рiшенням загальних зборiв 

вiд 16.11.2016.  

Кiбiш Тетяна Юрiївна член наглядової ради  X 



Опис:   у звiтньому перiодi наглядова рада вiдслiдковувала 

ефективнiсть органiзацiї управлiння на пiдприємствi, 

здiйснювала контроль за процесом розкриття i розмiщення 

iнформацiї, контролювала основнi витрати та надходження, що 

зумовило позитивнi змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi 

товариства. Функцiональнi обов"язки кожного члена наглядової 

ради визначенi у їх контрактах, умови яких затверджено 

рiшенням загальних зборiв вiд 16.11.2016.  

 

Євсюкова Раїса 

Володимирiвна 

член наглядової ради  X 

Опис:  у звiтньому перiодi наглядова рада вiдслiдковувала ефективнiсть 

органiзацiї управлiння на пiдприємствi, здiйснювала контроль за 

процесом розкриття i розмiщення iнформацiї, контролювала 

основнi витрати та надходження, що зумовило позитивнi змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. Функцiональнi 

обов"язки кожного члена наглядової ради визначенi у їх 

контрактах, умови яких затверджено рiшенням загальних зборiв 

вiд 16.11.2016.  

Строгонова Юлiя 

Олександрiвна 

член наглядової ради  X 

Опис: у звiтньому перiодi наглядова рада вiдслiдковувала ефективнiсть 

органiзацiї управлiння на пiдприємствi, здiйснювала контроль за 

процесом розкриття i розмiщення iнформацiї, контролювала 

основнi витрати та надходження, що зумовило позитивнi змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. Функцiональнi 

обов"язки кожного члена наглядової ради визначенi у їх 

контрактах, умови яких затверджено рiшенням загальних зборiв 

вiд 16.11.2016.  

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
 X 



обов'язками 

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 

(зазначити) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
у звiтньому перiодi засiдання наглядової ради не проводились 

 

Як 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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

голова правлiння - Грошенков Михайло 

Юрiйович;  

член правлiння - Халiмоненко Iгор 

Леонiдович;  

член правлiння - Бiлий Микола Григорович;  

член правлiння - Коневич Iгор Васильович;  

член правлiння - Смородiн Олександр 

Леонiдович 

функцiональнi обов"язки членiв правлiння 

визначенi в контрактах, зокрема брати участь 

у засiданнях, пiдписувати протокол засiдання 

правлiння, у якому брав участь, вимагати 

скликання позачергових засiдань правлiння. 

Голова правлiння - органiзовує роботу 

правлiння, скликає засiдання правляння. 

Уповноважений керувати поточними 

справами товариства, виконувати рiшення  

загальних зборiв та наглядової ради, 

представляти товариство  в його вiдносинах з 

третiми особами та iн. 

Опис змiни у структурi  виконавчого органу у 

звiтньому перiодi не вiдбувались. У звiтному 

перiодi правлiнням приймались рiшення  

максимально спрямованi на вирiшення питань 

якi були пов'язанi з подальшою стабiльною 

роботою Товариства, це пiдвищення 

продуктивностi працi, розвиток господарської 

дiяльностi ПАТ, полiпшення умов працi, 

дотримання трудової та технологiчної 

дисциплiни. Правлiння придiлило особливу 

увагу бiльш ефективному та рацiональному 

використанню всiх людських та матерiальних 

потужностей; приймались рiшення, необхiднi 



для забезпечення поточної дiяльностi 

товариства. В наслiдок плiдної роботи 

правлiння товориству вдалось  значно 

зменшити в порiвняннi з попереднiм перiодом 

фiнансовi збитки товариства.   

Рiшення правлiння приймаються простою 

бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi 

присутнiх членiв правлiння. При рiвнiй 

кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається 

рiшення, за яке голосував голова правлiння. 

 

Примітки 
Зазначений вище склад наглядової ради обраний загальними зборами акцiонерiв 16.11.2016. 

Проте, акцiонерами що володiють близько 25 % акцiй товариства, а саме Качур Л.П., ТОВ 

"Ф.С.Б. Плюс", ТОВ "Поррiма", що є афiлiйованими один до одного особами, у груднi 2016 року 

поданий позов до суду про визнання недiйсними всiх рiшень, прийнятих загальними зборами 

16.11.2016.  

06.06.2017 господарським судом Запорiзької областi визнано недiйсними рiшення загальних 

зборiв 16.11.2016, у т.ч. i рiшення про обрання нового складу наглядової ради. 

23.11.2017 постановою Донецького апеляцiйного суду зазначене судове рiшення залишено в 

силi.  

11.04.2018 постановою ВГС  зазначенi судовi рiшення скасованi та  справу направлено на 

новий розгляд до суду першої iнстанцiї.  

10.10.2018 господарським судом Запорiзької областi визнанi недiйсним рiшення загальних 

зборiв 16.11.16. 

 22.01.2019 постановою Донецького апеляцiйного господарського суду рiшення суду першої 

iнстанцiї скасовано, в задоволеннi позову вiдмовлено.  

09.04.2019 постановою Верховного суду скасовано постанову апеляцiйного суду та залишено в 

силi рiшення суду першої iнстанцiї про визнання недiйсним всiх рiшень загальних зборiв, 

прийнятих 16.11.2016 у тому числi обрання зазначеного вище складу наглядової ради. 

 У зв'язку з тривалим судовим оскарженням рiшень загальних зборiв про обрання нового складу 

наглядової ради та задля уникнення додаткових судових справ про визнання недiйсними рiшень 

наглядової ради, обраної 16.11.2016, у звiтному перiодi засiдання наглядової ради не 

проводились. Наглядова рада вiдслiдковувала ефективнiсть органiзацiї управлiння на 

пiдприємствi, здiйснювала контроль за процесом розкриття i размiщення iнформацiї, 

контролювала основнi витрати та надходження, внаслiдок чого товариство покращило свої 

фiнансовий стан та у порiвняннi з попереднiм перiодом значно зменшило збитки вiд операцiйної 

дiяльностi. 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так так ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  



Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 

У Товариствi також iснують "Положення про викуп акцiй, порядок 

придбання значного пакету акцiй", "Положення про iнформацiйну 

полiтику", "Положення  про порядок укладення значних 

правочинiв", "Кодекс корпоративного управлiння", "Положення 

про емiсiйнi цiннi папери". 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

ні так так ні ні 



статутного капіталу 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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

емітента 

 



№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Ф.С.Б.Плюс" 

35504013 23,9323 

2 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Дiлова 

спiвдружнiсть пiвденног регiону" 

33915759 50,1496 

3 Махненко Олександра Юрiївна  10,2591 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

2 852 052 364 794 п. 10 Роздiлу VI ПРИКIНЦЕВI ТА 

ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" 

12.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени наглядової ради обираються загальними зборами акцiонерiв, на першому засiданнi 

наглядової ради члени обирають голову наглядовою ради. Голова правлiння та члени пралiння 

обираються наглядовою радою .  Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади 

головою правлiння iз зостосуванням норм трудового законодавства та контракту головного 

бухгалтера. 

Припинення повноважень посадових осiб вiдбувається вiдповiдно до норм Закону України "Про 

акцiонернi товариства",  Статуту товариства, Положень Про наглядову раду та  Про правлiння. 

Також при припиненнi повноважень голови та/або членiв правлiння та головного бухгалтера 

застосовуються норми КЗпП України та iнших нормативних актiв, що регулюють трудовi 

вiдносини.  

Жодних винагород або компенсацiй, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi 



їх звiльнення, окрiм визначених трудових законодавством (для членiв правлiння та головного 

бухгалтера), їх контрактами не передбачено. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Повноваження посадових осiб емiтента визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства", 

Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та їх контрактами, зокрема 

до  повноваджень голови та члена наглядової ради належить право: вимагати вiд посадових осiб 

та працiвникiв Товариства будь-яку iнформацiю (документи, матерiали та пояснення) для 

виконання своїх обов'язкiв; скликати засiдання наглядової ради в будь-який час, вносити 

пропозицiї до їх порядку денного з дотриманням порядку, визначеного статутом Товариства та 

головувати на засiданнях; самостiйно визначатись зi способом участi у засiданнi наглядової 

ради: безпосереднє прибуття до мiсця проведення засiдання або участь за допомогою 

телефонних, вiдео - та iнтернет конференцiй;  вимагати внесення до протоколу засiдання 

наглядової ради своєї окремої думки з питань порядку денного, сутi прийнятих на засiданнi 

рiшень; скласти з себе повноваження ; користуватись iншими правами голови/члена наглядової 

ради Товариства, передбаченими законодавством України, статутом товариства, Положенням 

про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства. 

 

 до  повноважень голови та членiв правлiння  належить зокрема право: вимагати вiд посадових 

осiб та працiвникiв Товариства будь-яку iнформацiю (документи, матерiали та пояснення) для 

виконання своїх обов'язкiв; вимагати скликання засiдання правлiння в будь-який час, вносити 

пропозицiї до їх порядку денного з дотриманням порядку, визначеного статутом Товариства та 

головувати на засiданнях;  вимагати внесення до протоколу правлiння  своєї окремої думки з 

питань порядку денного, сутi прийнятих на засiданнi рiшень; скласти з себе повноваження ; 

користуватись iншими правами голови/члена правлiння Товариства, передбаченими 

законодавством України, статутом товариства, Положенням про правлiння, iншими внутрiшнiми 

документами Товариства. 

 

до повноважень головного бухгалтера товариства зокрема належить право: дiяти вiд iменi 

бухгалтерiї пiдприємства, представляти iнтереси пiдприємства у взаємовiдносинах зi 

структурними пiдроздiлами та iншими органiзацiями з господарсько-фiнансових та iнших 

питань; в межах своєї компетенцiї пiдписувати та вiзувати документи, самостiйно вести 

листування зi структурними пiдроздiлами пiдприємства, а також з iншими органiзацiями з 

питань, якi належать до компетенцiї бухгалтерiї та не вимагають рiшення керiвника 

пiдприємства; вносити на розгляд керiвника пiдприємства пропозицiї по вдосконаленню роботи, 

пов'язаної з обов'язками, головного бухгалтера; вносити пропозицiї керiвнику пiдприємства: про 

притягнення до матерiальної та дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб за результатами 

перевiрок; про заохочення працiвникiв, що вiдзначилися; в межах своєї компетенцiї повiдомляти 

керiвнику пiдприємства про всi виявленi недолiки в дiяльностi пiдприємства та вносити 

пропозицiї щодо їх усунення; вимагати та отримувати у керiвникiв структурних пiдроздiлiв та 

фахiвцiв iнформацiю та документи, необхiднi для виконання його посадових обов'язкiв; 

залучати фахiвцiв усiх структурних пiдроздiлiв до виконання покладених на нього завдань; 

користуватись iншими правами, передбаченими законодавством України. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
Звiт керiвництва (звiт про управлiння) вiд 12.04.2019р., складений у вiдповiдностi до вимог 

статей 40 та 40-1 Закону України вiд 23.02.2006р. № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" 

 

На нашу думку, Звiт керiвництва (звiт про управлiння) ПАТ "Завод "Перетворювач" мiстить 



достатнiй обсяг розкриття iнформацiї, передбачений законодавством України. 

 

Крiм того, ми перевiрили наявнiсть iнформацiї стосовно наступних питань: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

- iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги; 

- iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на 

зборах рiшень; 

- персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу емiтента, 

iнформацiю про проведенi засiдання та прийнятi на них рiшення. 

 

За результатами такої перевiрки встановлено: 

- власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння Товариством був 

прийнятий в 08.06.2012р.; 

- практика корпоративного управлiння, що застосовується Товариством, виконується в 

межах законодавства та у вiдповiдностi з нормами Статуту Товариства; 

- наданий звiт мiстить вiдомостi щодо непроведення загальних зборiв акцiонерiв в 

звiтному перiодi; 

- наданий Звiт мiстить персональний склад наглядової ради, iнформацiю щодо того, що в 

поточному роцi засiдання Наглядової ради не проводилося; 

- також Звiт мiстить iнформацiю про виконавчий орган Товариства, його права та 

обов'язки. 

 

Протягом звiтного року в ПАТ "Завод "Перетворювач" функцiонували органи корпоративного 

управлiння, порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя, органiзацiя роботи та 

вiдповiдальнiсть визначенi Статутом Товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi 

товариства" № 514 вiд 17.09.2008року та iнших положень.   

 

Структура корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та складається iз наступних органiв: 

- вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада Товариства; 

- Правлiння Товариства. 

 

Ревiзiйна комiсiя чи посада ревiзора у Товариствi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду Наглядова 

рада вiдслiдковувала ефективнiсть органiзацiї управлiння на пiдприємствi, здiйснювала 

контроль за процесом розкриття i розмiщення iнформацiї, контролювала основнi витрати та 

надходження. 

 

Порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи i 

вiдповiдальнiсть визначенi Статутом Товариства та вiдповiдними положеннями.  

 

Пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створений 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ "Дiлова спiвдружнiсть 

пiвденного регiону" 

33915759 65020, Україна, 

Одеська обл., 

Приморський р-н, 

м.Одеса, вул.Сєрова, 

буд.6 

1 430 294 50,1496 1 430 294 0 

ТОВ "Ф.С.Б.Плюс" 35504013 65044, Україна, 

Одеська обл., 

Приморський р-н, м. 

Одеса, Французький 

бульвар, буд.33 

682 561 23,9323 682 561 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Махненко Оленсандра Юрiївна 292 595 10,2591 292 595 0 

Усього 2 405 450 84,341 2 405 450 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 22.02.2019 Махненко Юрiй Юхимович д/н 10,2591 0 

Зміст інформації: 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод "Перетворювач" (надалi Емiтент) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного 

депозитарiєм Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" на облiкову дату 15.02.2019 р. та отриманого Емiтентом вiд депозитарiю 21.02.2019 

р., Емiтенту стала вiдома iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй у зв'язку з вiдчуженням таких акцiй, а саме: розмiр 

частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу) фiзичної особи Махненко Юрiя Юхимовича до змiн становив 10.2591%, пiсля змiн - 0%. Яким чином вiдбулося 

вiдчуження (прямо чи опосередковано) емiтенту невiдомо.  

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями вiдсутнi. 

Вiдсутнi вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто. 

 

2 22.02.2019 Махненко Олександра Юрiївна д 10,2591 0 

Зміст інформації: 

Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод "Перетворювач" (надалi Емiтент) повiдомляє, що на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного 

депозитарiєм Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" на облiкову дату 15.02.2019 р. та отриманого Емiтентом вiд депозитарiю 21.02.2019 



р., Емiтенту стала вiдома iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй у зв'язку з набуттям права власностi на такi акцiї, а 

саме: розмiр частки акцiонера (у вiдсотках до статутного капiталу)- фiзичної особи Махненко Олександри Юрiївни до змiн становив 0%, пiсля змiн - 10.2591%. 

Яким чином вiдбулося набуття (прямо чи опосередковано) емiтенту невiдомо.  

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями вiдсутнi. 

Вiдсутнi вiдомостi про дату, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто.  

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

акцiї простi iменнi 2 852 052 0,05 Визначенi в  статутi товариства, зокрема до основних 

прав, що закрiплюються акцiєю (корпоративних прав), 

належать: 

- право на отримання дивiдендiв; 

- право на отримання у разi лiквiдацiї товариства 

частини його майна або вартостi частини майна 

товариства; 

- право на участь в управлiннi товариством; 

- право на отримання iнформацiї про дiяльнiсть 

товариства. 

Акцiонери товариства, власники простих акцiй, мають 

також наступнi права: 

- переважне право на придбання акцiй, що 

додатково випускаються шляхом приватного 

розмiщення, в порядку, визначеному цим статутом; 

- право у порядку, визначеному  цим статутом, 

вимагати придбання належних їм акцiй особою 

(особами, що дiють спiльно), яка внаслiдок придбання 

акцiй товариства з урахуванням кiлькостi акцiй, якi 

належать їй та її афiлiйованим особам, стала власником  

контрольного пакета акцiй; 

- право вимагати  викупу належних їм акцiй 

товариством у випадках, встановлених цим статутом, 

- право на участь у провадженнi процедури 

банкрутства товариства у порядку, визначеному 

законодавством. 

Право на отримання дивiдендiв у власникiв простих 

акцiй виникає лише у випадку, коли рiшення про їх 

нарахування та сплату прийнято у встановленому 

законодавством та цим статутом порядку. 

 Право на участь в управлiннi товариством 

реалiзується акцiонером шляхом: 

- безпосередньої участi у загальних зборах 

акцiонерiв, або шляхом передачi цих повноважень 

iншiй особi у визначеному законодавством та статутом 

порядку;  

- реалiзацiї права обирати та бути обраним до 

нi 



органiв управлiння та контролю товариства, у 

визначеному цим статутом порядку;  

- можливостi внесення змiн та доповнень до 

порядку денного загальних зборiв акцiонерiв, на 

умовах, визначених цим статутом;  

- пред'явлення вимог про скликання 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв на умовах та 

в порядку, визначеному законодавством України та 

цим статутом; 

- iншим шляхом, визначеним цим статутом та 

чинним законодавством.  

 Право на iнформацiю про товариство акцiонер 

реалiзує шляхом: 

- ознайомлення з документами, пов'язаними з 

порядком денним загальних зборiв акцiонерiв в 

порядку, визначеному цим статутом;   

- отримання iнформацiї про прийнятi на 

загальних зборах акцiонерiв рiшення у спосiб, 

визначений цим статутом;   

- ознайомлення з документами, перелiк яких 

визначений законодавством та цим статутом, та  

отримання їх копiй у порядку, визначеному цим 

статутом;  

- ознайомлення з iнформацiєю, що 

розкривається товариством в обов'язковому порядку у 

обсязi та у спосiб, що визначений законодавством 

України. 

Акцiонери - власники простих акцiй можуть мати й 

iншi права, передбаченi чинним законодавством, цим 

статутом  та рiшеннями органiв товариства, 

прийнятими в межах своєї компетенцiї. 

Кожен з акцiонерiв повинен реалiзовувати свої права 

добросовiсно, не порушуючи права iнших акцiонерiв. В 

товариствi не допускається зловживання правами. 

Акцiонер має право на захист своїх прав. Такий захист 

може здiйснювати наглядова рада товариства в межах 

повноважень, наданих їй законодавством України та 

цим статутом.  

В будь-якому випадку акцiонер має право на судовий 

захист своїх порушених прав та iнтересiв. 

Акцiонери  зобов'язанi: 

- дотримуватись вимог цього статуту, iнших 

локальних нормативних актiв товариства, а також 

виконувати рiшення органiв товариства, що прийнятi в 



межах наданої їм компетенцiї; 

- виконувати свої зобов'язання перед 

товариством, у тому числi, пов'язанi з майновою 

участю; 

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 

засобами, що передбаченi цим статутом; 

- не розголошувати комерцiйну та 

конфiденцiйну iнформацiю; 

- своєчасно повiдомляти товариство та 

вiдповiдну депозитарну установу про змiну свого 

мiсцезнаходження (мiсця реєстрацiйного облiку за 

мiсцем проживання (мiсцем перебування), а також 

iнших даних, що мiстяться в системi облiку прав 

власностi на акцiї та є обов'язковими для iдентифiкацiї 

особи, як акцiонера. 

Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, 

встановленi чинним законодавством України. 

 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25.06.2011 83/08/1/11 Схiдне теруправлiння 

НКЦПФР 

UA4000160691 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,05 2 852 052 142 602,6 100 

Опис 
Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами ПАТ <Завод <Перетворювач> емiтенту не 

вiдома. Фактiв лiстингу/делiстингу не здiйснювалось. Додаткової емiсiї не вiдбувалось.  

 



 

XIII. 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, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 55 017 50 694 0 0 55 017 50 694 

  будівлі та споруди 50 776 47 269 0 0 50 776 47 269 

  машини та обладнання 3 096 2 638 0 0 3 096 2 638 

  транспортні засоби 501 389 0 0 501 389 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 644 398 0 0 644 398 

2. Невиробничого 

призначення: 
22 579 21 218 0 0 22 579 21 218 

  будівлі та споруди 9 574 9 185 0 0 9 574 9 185 

  машини та обладнання 704 620 0 0 704 620 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 12 222 11 344 0 0 12 222 11 344 

  інші 79 69 0 0 79 69 

Усього 77 596 71 912 0 0 77 596 71 912 

Опис 

Будiвлi, споруди, машини, обладнання, транспортнi засоби, iнстументи, 

прилади, iнветар знаходяться за мiсцем знаходження товариства та 

використовуються за призначенням. 

Термiни користування груп основних засобiв (за основними групами) 

представленi таким чином: 

Група 3:  Будiвлi  20 рокiв, споруди -15 рокiв 

Група 4: Машини та обладнання - 5 рокiв, з них засоби зчитування або 

друку iнформацiї, iншi iнформацiйнi 

системи(комутатори,модеми,джерела безперебiйного 

живлення,телефони,рацiї,мiкрофони), вартiсть яких перевищує 2500 

грн. - 2 роки 

Група 5: Транспортнi засоби - 5 рокiв 

Група 6: iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки, iншi основнi 

засоби- 12 рокiв  

 

Первiсна вартiсть основних засобiв  123777 тис. грн., ступiнь їх зносу - 

42%, ступiнь використання - 58%,  сума нарахованого зносу становить 

-51865 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшилась за 

рахунок збiльшення придбання i модернiзацiї. Обмежень на 

використання майна товариства не має.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

44 392 47 629 

Статутний капітал (тис.грн) 143 143 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

143 143 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв проводився вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

НКЦПФР та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2 "Запаси".  Вартiсть чистих 



активiв розраховувалась за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi 

активи - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання. 

Висновок Вартiсть чистих активiв вiдповiдає встановленим вимогам законодавства щодо 

спiввiдношення iз розмiром статутного капiталу. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

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 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 750 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 99 662 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 100 412 X X 

Опис д/н 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АУДИТ-ВIД та Ко" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23283905 

Місцезнаходження 69035, Україна, Запорізька обл., 

Вознесенiвський район р-н, м. 

Запорiжжя, проспект Соборний, 

будинок 161, кв.10,11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0945 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.01.2001 

Міжміський код та телефон (061) 213-26-43 

Факс (061) 220-08-40 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 



облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис надає консультацiйно-iнформацiйнi 

послуги, послуги з аудиторської 

перевiрки 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Депозитарний центр 

<Приднiпров`я> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31037030 

Місцезнаходження 49000, Україна, Дніпропетровська обл., 

Бабушкiнський район р-н, м.Днiпро, 

вул. Челюскiна, буд.8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263474 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (0562) 385301 

Факс (0562) 360785 

Вид діяльності Посередництво за договорами по 

цiнних паперах або товарах; Iнша 

допомiжна дiяльнiсть у сферi 

фiнансових послуг, крiм страхування та 

пенсiйного забезпечення (основний) 

Опис надає послуги з обслуговування 

рахунку в цiнних паперах власникiв 

акцiй емiтента 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Арсенал 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33908322 

Місцезнаходження 03056, Україна, Київська обл., 

Солом'янський район р-н, м. Київ, вул. 

Борщагiвська, буд. 154 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №198590 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2013 

Міжміський код та телефон (044) 5026737 

Факс (044) 5026737 

Вид діяльності Iншi види страхування, крiм 

страхування життя (основний) 

Опис надає послуги з страхування 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

<Нацiональний депозитарiй України> 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 



Місцезнаходження 04071, Україна, Київська обл., 

Подiльський район р-н, м.Київ, Вул. 

Нижнiй Вал,17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

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

Факс (044) 591-04-39 

Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть (основний) 

Опис здiйснює депозитарну дiяльнiсть 

центрального депозитарiю, надає 

послуги з вiдкриття та введення 

рахунку в цiнних паперах емiтента 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03680, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвський район р-н, м. Київ, 

Вул. Антоновича, будинок 51, офiс 

1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

д/н 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044)4567356 

Факс (044)4567053 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

(основний) 

Опис надає послуги з iнформацiйно-технiчної 

пiдтримки з метою розмiщення 

Емiтентом iнформацiї у 

Загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi 

даних НКЦПФР  

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод "Перетворювач" 
за ЄДРПОУ 05755571 

Територія Запорізька область, Ленiнський р-н за КОАТУУ 2310136900 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів 
за КВЕД 27.11 

Середня кількість працівників: 299 

Адреса, телефон: 69069 м. Запорiжжя, Днiпровське шосе, 9, (061) 2281430 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 534 522 

    первісна вартість 1001 758 753 

    накопичена амортизація 1002 ( 224 ) ( 231 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 65 374 60 568 

    первісна вартість 1011 105 389 105 407 

    знос 1012 ( 40 015 ) ( 44 839 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 12 222 11 344 

    первісна вартість 1016 18 370 18 370 

    знос 1017 ( 6 148 ) ( 7 026 ) 

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 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1 093 1 093 

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 79 223 73 527 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 54 393 60 029 

Виробничі запаси 1101 5 462 5 466 

Незавершене виробництво 1102 32 540 38 050 

Готова продукція 1103 16 371 16 505 

Товари 1104 20 8 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2 560 4 813 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 168 489 

    з бюджетом 1135 316 425 

    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 4 553 4 565 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 382 222 

Готівка 1166 1 3 

Рахунки в банках 1167 2 381 219 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 670 454 

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 918 2 405 

Усього за розділом II 1195 66 960 73 402 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 146 183 146 929 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 143 143 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 47 26 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 47 439 44 223 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 47 629 44 392 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 2 374 2 125 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2 374 2 125 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 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 2 374 2 125 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 4 556 10 764 

    розрахунками з бюджетом 1620 489 750 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 625 725 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 262 4 297 

    одержаними авансами 1635 3 845 12 073 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    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 83 403 71 803 

Усього за розділом IІІ 1695 96 180 100 412 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 146 183 146 929 

 

Керівник    Грошенков Михайло Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Боцвiн Ганна Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 01.06.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод "Перетворювач" 
за ЄДРПОУ 05755571 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 22 487 8 232 

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 ( 19 063 ) ( 6 157 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 3 424 2 075 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 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 28 702 12 652 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 14 909 ) ( 19 703 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 624 ) ( 3 295 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 18 846 ) ( 18 955 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 3 253 ) ( 27 226 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 25 571 



Інші доходи 2240 21 21 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 9 ) ( 44 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 3 216 ) ( 26 678 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 3 216 ) ( 26 678 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 -3 216 -26 678 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 9 960 16 190 

Витрати на оплату праці 2505 14 935 18 694 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4 285 4 932 

Амортизація 2515 5 797 6 306 

Інші операційні витрати 2520 23 831 36 500 

Разом 2550 58 808 82 622 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2 852 052 2 852 052 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 852 052 2 852 052 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,127610 -9,353970 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 -1,127610 -9,353970 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Грошенков Михайло Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Боцвiн Ганна Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод "Перетворювач" 
за ЄДРПОУ 05755571 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 13 803 3 275 

Повернення податків і зборів 3005 0 1 563 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 1 563 

Цільового фінансування 3010 189 188 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17 055 7 560 

Надходження від повернення авансів 3020 162 102 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 15 571 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 371 

Надходження від операційної оренди 3040 1 982 726 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 8 164 4 018 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 6 229 ) ( 10 145 ) 

Праці 3105 ( 11 129 ) ( 13 136 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 238 ) ( 4 994 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 5 158 ) ( 7 326 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 1 985 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 666 ) ( 9 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4 492 ) ( 5 332 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 8 829 ) ( 18 251 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 4 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 7 200 ) ( 1 289 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 413 -36 771 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 47 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 10 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 ( 0 ) ( 399 ) 

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 57 -399 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 672 9 612 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 1 432 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -760 9 612 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 116 -27 558 

Залишок коштів на початок року 3405 2 382 29 936 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -44 4 

Залишок коштів на кінець року 3415 222 2 382 

 

Керівник    Грошенков Михайло Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Боцвiн Ганна Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство 

"Запорiзький завод "Перетворювач" 
за ЄДРПОУ 05755571 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2018 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 0 Х 0 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати  3540 Х 0 Х 0 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів  
3557 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки  3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 0 Х 0 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 0 Х 0 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 

    Отримання позик  3305 0 Х 0 Х 



Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 0 X 0 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 0 X 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року  3405 0 Х 0 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року  3415 0 0 0 0 

 

Керівник    Грошенков Михайло Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Боцвiн Ганна Дмитрiвна 



КОДИ 

Дата 23.01.2019 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький завод 

"Перетворювач" 
за ЄДРПОУ 05755571 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 143 47 0 0 58 299 0 0 58 489 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -162 0 0 -162 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -10 698 0 0 -10 698 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 143 47 0 0 47 439 0 0 47 629 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -3 216 0 0 -3 216 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 -21 0 0 0 0 0 -21 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -21 0 0 -3 216 0 0 -3 237 

Залишок на кінець року  4300 143 26 0 0 44 223 0 0 44 392 

 

Керівник    Грошенков Михайло Юрiйович 

 

Головний бухгалтер   Боцвiн Ганна Дмитрiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Публiчне    акцiонерне  товариство "Запорiзький завод "Перетворювач" (надалi "Компанiя") є 

юридичною особою, що створена вiдповiдно до законодавства України. 

Компанiя була створена як  державна компанiя   у 1965 роцi, а в 1995 роцi була реорганiзована   

в Акцiонерне товариство   i приватизована. 

Компанiя спецiалiзується  на виробництвi  перетворювачiв  и приборiв  силової електронiки. 

Компанiя безпосередньо  здiйснює такi основнi види  фiнансово-господарської  дiяльностi. 

- Виробництво та ремонт  перетворювачiв; 

- Виробництво  та ремонт електронних компонентiв; 

- Iнше. 

Юридична  та  фактична адреса  Компанiї - Україна, 69069 м. Запорiжжя. Днiпровське шосе 9. 

Компанiя, середньооблiкова чисельнiсть  працiвникiв якої  у  роцi,  що закiнчився 31 грудня 

2018 року -   299 осiб,   переважно займається одним  видом дiяльностi i тому дiяльнiсть 

компанiї включає лише один сектор економiки та один географiчний сегмент. 

Функцiональною валютою звiтностi  є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.  

 

8.   ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

Основнi засоби 

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове 

положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до 

стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд 

знецiнення. 

 

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi 

збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  

Витрати на поточний  ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають 

приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати 

того перiоду, в якому вони були понесенi. 

 

Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена 

вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi.  Лiквiдацiйна вартiсть активу - це 

передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту 

основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг 

того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного 

використання. 

 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 

термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного 

методу. Термiни корисного використання груп основних засобiв представленi таким чином: 

 

Будинки 20 рокiв 

  

Обладнання 10-15 рокiв 

  

Транспортнi засоби 5-10 рокiв 

  

Меблi та iншi основнi засоби 4-10 рокiв 

  



Земля Не амортизується 

 

Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї 

передивляються на кiнець кожного фiнансового року.  Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд 

оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. 

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, 

визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i визнається в 

прибутках i збитках.  

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних 

засобiв, плюс вiдповiдний розподiл змiнних накладних витрат, безпосередньо пов'язаних з 

будiвництвом.  Незавершене будiвництво не амортизується.   

Амортизацiя незавершеного будiвництва, аналогiчно об'єктам основних засобiв, починається з 

моменту готовностi даних активiв до експлуатацiї, тобто коли вони знаходяться в мiсцi i станi, 

що забезпечує їх функцiонування вiдповiдно до намiрiв керiвництва. 

 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих 

операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i 

накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну 

корисного використання нематерiальних активiв.  Очiкуванi термiни корисного використання i 

метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi 

змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. 

Нематерiальнi активи з невизначеними термiнами використання, придбанi в рамках окремих 

операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченого збитку вiд 

знецiнення. 

 

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або 

вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального 

активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, 

включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання. 

 

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв 

 

Компанiя проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi 

матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату.  В разi виявлення будь-яких таких 

iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру 

збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого 

активу, Компанiя оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий 

актив.  

Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, 

не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi 

будь-яких ознак можливого знецiнення. 

Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльше iз справедливої вартостi активу за вирахуванням 

витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi 

майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням 

ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi 

грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових 

потокiв не коректувалася. 

Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його 

балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до 

вiдшкодованої вартостi.  Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, 



за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В цьому випадку збиток 

вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. 

У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу 

(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його 

вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, 

яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток 

вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в 

прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.  В 

цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по 

переоцiнцi. 

 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються, коли Компанiя є стороною договiрних 

вiдносин щодо конкретного фiнансового iнструменту. 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю. 

Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдбиваних за справедливою 

вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу 

вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi.  

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання, якi взаємно зараховуються, а чистi суми 

вiдображаються в балансi, лише тодi, коли Компанiя має юридично закрiплене право залiку 

визнаних сум i має намiр або погасити їх на нетто-основi, або одночасно реалiзувати актив i 

погасити зобов'язання. 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка" Компанiя застосовує  з звiтного 

перiоду , який починаються з 1 сiчня 2018 року  

Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у 

подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому 

оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та 

фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат. 

Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що 

використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи 

договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо 

борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за 

амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми 

боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної 

суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує 

потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що 

мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд 

оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат 

(наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не 

вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю 

виключно виплат основної суми боргу та процентiв. 

Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте 

керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому 

сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент 

капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку. 

Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi 

до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов'язана 



показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику 

фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат. 

МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних 

кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується 

змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi 

правила означають, що органiзацiї будуть зобов'язанi негайно облiковувати збиток у сумi 

очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi 

не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю - у 

сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого 

зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного 

збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. 

Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та 

основною дiяльнiстю. 

 

Фiнансовi активи 

Пiсля  первинного визнання   всi активи, на якi  поширюються  вимоги МСФО 9   

оцiнюються  : 

- За амортизацiйною вартiстю; 

- За справедливою вартiстю через iнший  совокупний дохiд (ОСВЧСД) 

- За справедливою вартiстю  через прибуток або  збитки.( ОСВЧПЗ) 

Протягом звiтного  року  компанiя впроваджує   

Фiнансовi активи  ОСВЧПЗ   вiдображаються за справедливою вартiстю з вiддзеркаленням 

переоцiнки в прибутках i збитках.  Дивiденди i вiдсотки, отриманi по фiнансовому активу, 

вiдображаються по рядку "Iншi доходи/(витрати), нетто" звiту про сукупнi доходи i витрати. 

Фiнансовi активи, у наявностi для продажу.  

Доходи i витрати, змiни справедливiй вартостi, що виникають в результатi, признаються в 

iншому сукупному доходi i накопичуються в резервi переоцiнки фiнансових вкладень, за 

винятком випадкiв iз знецiненням процентного доходу, розрахованого по методу ефективної 

процентної ставки, i курсових рiзниць, якi признаються в прибутках i збитках. При вибуттi або 

знецiненнi фiнансового активу накопиченi доходи або витрати, що ранiше визнаються в резервi 

переоцiнки фiнансових вкладень, вiдносяться на фiнансовi результати в перiодi вибуття або 

знецiнення. 

Справедлива вартiсть грошових активiв в iноземнiй валютi категорiї НДП визначається в тiй же 

валютi i перераховується за обмiнним курсом на звiтну дату. Курсовi рiзницi, якi вiдносяться на 

прибутки або збитки, визначаються виходячи з амортизованої вартостi грошового активу.  Iншi 

курсовi рiзницi визнаються в iншому сукупному доходi. 

Знецiнення фiнансових активiв 

Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак знецiнення на кожну дату балансу.  Фiнансовi 

активи вважаються знецiненими, коли iснують об'єктивнi свiдоцтва того, що в результатi одного 

або бiльш подiй, якi трапилися пiсля первинного визнання фiнансового активу, на 

передбачуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даної iнвестицiї надана негативна дiя. 

Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення можуть включати:  

o iстотнi фiнансовi скрути емiтента або контрагента; або 

o невиконання зобов'язань або несплата в строк вiдсоткiв або основної суми 

заборгованостi; або 

o коли iснує вiрогiднiсть, що позичальник збанкрутує або проводитиме фiнансову 

реорганiзацiю. 

Для таких категорiй фiнансових активiв, як торгiвельна дебiторська заборгованiсть, для яких не 

проводилася iндивiдуальна оцiнка на предмет їх знецiнення, подальша оцiнка на предмет 

знецiнення проводиться на колективнiй основi.  Об'єктивним свiдоцтвом знецiнення для 



портфеля дебiторської заборгованостi може служити минулий досвiд Компанiї по збору 

платежiв, а також спостережуванi змiни в загальнодержавних або регiональних економiчних 

умовах, якi можуть вказувати на можливе невиконання зобов'язань вiдносно погашення 

дебiторської заборгованостi. 

Для фiнансових активiв, якi вiдображено за амортизованою вартiстю, сумою знецiнення є 

рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх 

потокiв грошових коштiв, дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вiдсотка для даного 

фiнансового активу. 

Збиток вiд знецiнення безпосередньо зменшує балансову вартiсть всiх фiнансових активiв, за 

винятком торгiвельної дебiторської заборгованостi, зниження вартостi якої здiйснюється за 

рахунок резерву пiд знецiнення.  В разi визнання безнадiйною торгiвельна дебiторська 

заборгованiсть списується також за рахунок резерву. Отриманi згодом вiдшкодування ранiше 

списаних сум кредитують рахунок резерву. Змiни резерву вiдбиваються в прибутках i збитках. 

Якщо фiнансовий актив категорiї НДП визнається знецiненим, то доходи або витрати, 

накопиченi в iншому сукупному прибутку, переносять в прибутки або збитки за перiод. 

Якщо в наступному перiодi розмiр збитку вiд знецiнення фiнансового активу (за винятком 

пайових iнструментiв категорiї НДП) зменшується i таке зменшення може бути об'єктивно 

прив'язано до подiї, яка мала мiсце пiсля визнання знецiнення, то ранiше вiдображений збиток 

вiд знецiнення вiдновлюється через прибутки та збитки. При цьому балансова вартiсть 

фiнансових активiв на дату вiдновлення збитку вiд знецiнення не може перевищувати балансову 

вартiсть, яка була б вiдображена у випадку, якщо б знецiнення не визнавалося. 

Збитки вiд знецiнення iнструментiв капiталу, категорiї НДП, ранiше вiдображенi в прибутках i 

збитках, не вiдновлюються. Будь-яке збiльшення справедливої вартостi таких активiв пiсля 

визнання збитку вiд знецiнення вiдбивається безпосередньо в iншому сукупному прибутку. 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи тiльки в разi припинення договiрних прав на 

грошовi потоки по них або в разi передачi фiнансового активу i вiдповiдних ризикiв i вигод 

iншому пiдприємству.  

Якщо Компанiя не передає i не зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом та 

продовжує контролювати переданий актив, то вона продовжує вiдображати свою частку в 

даному активi i пов'язанi з ним можливi зобов'язання. 

Якщо Компанiя зберiгає практично всi ризики та вигоди вiд володiння переданим фiнансовим 

активом, вона продовжує враховувати даний фiнансовий актив, а отриманi при передачi засоби 

вiдображає у виглядi забезпечення позики. 

При повному припиненнi визнання фiнансового активу рiзниця мiж балансовою вартiстю активу 

та сумою отриманого i належного до отримання винагороди, а також дохiд або витрата, 

накопичений в iншому сукупному прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. 

Якщо фiнансовий актив списується не повнiстю (наприклад, коли пiдприємство зберiгає за 

собою можливiсть викупити частину переданого активу або зберiгає за собою частину ризикiв i 

вигод, пов'язаних з володiнням (але не "практично всi" ризики i вигоди), при цьому контроль 

пiдприємства над активом зберiгається), Компанiя розподiляє балансову вартiсть даного 

фiнансового активу мiж утримуваної i частиною, яка списується, пропорцiйно до справедливої 

вартостi  цих частин на дату передачi. Рiзниця мiж балансовою вартiстю, розподiленою на 

частину, яка списується, i сумою отриманої винагороди за частину, яку списується, а також 

будь-якi накопиченi розподiленi на цю частину доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному 

прибутку, вiдносяться на прибутки i збитки. Доходи або витрати, визнанi в iншому сукупному 

прибутку, розподiляються також пропорцiйно справедливiй вартостi утримуваної i частини, якi 

списуються. 

 

Позики та дебiторська заборгованiсть 

 



Торгова дебiторська заборгованiсть, виданi позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi 

мають фiксованi або визначенi платежi, та  якi не котируються на активному ринку, 

класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть.  

 

Позики та дебiторська заборгованiсть у звiтностi облiковуються за балансовою вартiстю.  

Грошовi кошти 

 

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також 

банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. 

 

Строковi депозити 

Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох 

мiсяцiв до року. 

 

Фiнансовi зобов'язання та пайовi iнструменти 

Класифiкацiя як зобов'язання або капiталу 

Борговi i частковi фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiєю, класифiкуються як фiнансовi 

зобов'язання або капiтал виходячи з сутi вiдповiдного договору, а також визначень фiнансового 

зобов'язання та iнструмента власного. 

Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансовi зобов'язання класифiкуються або як "оцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток" ("ОСВЧПЗ"), або як "iншi фiнансовi зобов'язання". 

Фiнансовi зобов'язання категорiї ОСВЧПЗ 

Класифiкуються як ОСВЧПЗ, або якщо вони призначенi для торгiвлi, або квалiфiкованi при 

первинному вiдображеннi в облiку як ОСВЧПЗ. 

Фiнансове зобов'язання класифiкується як "призначене для торгiвлi", якщо воно: 

" набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому; 

" при первiсному прийняттi до облiку є частиною портфеля фiнансових iнструментiв, якi 

управляються Компанiєю як єдиний портфель, за яким є недавня iсторiя короткострокових 

покупок i перепродажiв; або 

" є деривативом, не позначеним як iнструмент хеджування в угодi ефективного 

хеджування. 

 

Фiнансовi iнструменти категорiї ОСВЧПЗ вiдображаються за справедливою вартiстю з 

вiднесенням переоцiнки на рахунок прибуткiв i збиткiв. Вiдсотки, сплаченi за фiнансовим 

зобов'язанням, вiдображаються по рядку "Iншi доходи / (витрати), нетто" звiту про сукупнi 

доходи та витрати. 

Iншi фiнансовi зобов'язання  

Iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики, спочатку оцiнюються за справедливою 

вартiстю, за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї. Iншi фiнансовi зобов'язання згодом 

оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. 

Списання фiнансових зобов'язань  

Компанiя списує фiнансовi зобов'язання тiльки у разi їх погашення, анулювання або закiнчення 

термiну  вимоги по них. Рiзниця мiж балансовою вартiстю списаного фiнансового зобов'язання i 

сплаченим або належними до сплати винагородою визнається в прибутках i збитках. 

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть 

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за 

справедливою вартiстю, та згодом вона оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка. 

Позики 



 

Процентнi банкiвськi позики спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням 

прямих витрат на здiйснення операцiї, а згодом вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за 

вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою розрахунку або сумою погашення 

визнається протягом термiнiв  вiдповiдних позик i вiдображається у складi фiнансових витрат. 

 

Витрати по позиках 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкацiйного активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або 

для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, 

доки зазначенi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для 

продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати 

того перiоду, в якому вони понесенi. 

 

Резерви 

Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що 

виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного 

зобов'язання. 

Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання 

поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi 

даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв 

грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його 

балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв. 

У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву, 

передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як 

актив, якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана, i суму такої дебiторської 

заборгованостi можна визначити достовiрно. 

 

Запаси 

 

Запаси облiковуються за однорiдними групами 

- основнi матерiалiв  та комплектуючi вироби 

- iншi  матерiали в тому числi будiвельнi 

- запаснi частини 

- незавершене виробництво 

- готової продукцiї на складi 

- товари  придбанi. 

Собiвартiсть придбаних  у третiх  осiб  запасiв складається з вартостi придбання  та iнших 

витрат, пов'язаних безпосередньо з придбанням 

Собiвартiсть незавершеного виробництва  та готової продукцiї  складається з  прямих 

матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат  та розподiлених  

загальновиробничих витрат.  

Незавершене виробництво та готова продукцiя вiдображаються в звiтностi   за фактичною 

собiвартiстю.  

Компанiя застосовує  формулу середньозваженої вартостi  запасiв при їх вибуттi або передачi  

у виробництво. 

 

Передплати постачальникам 

 



Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю, за вирахуванням резерву пiд 

сумнiвну заборгованiсть. 

 

Оренда 

Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами оренди орендар бере на себе всi основнi 

ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом. Вся iнша оренда класифiкується 

як операцiйна. 

Компанiя як орендатор 

Сума орендної плати  вiдображається у складi звiту про сукупнi доходи та витрати i 

класифiкуються як "Iншi  витрати", якщо вони не вiдносяться безпосередньо до квалiфiкацiйних  

активiв. В останньому випадку вони капiталiзуються вiдповiдно з загальною полiтикою 

Компанiї щодо витрат на позики. Орендна плата, обумовлена майбутнiми подiями, вiдноситься 

на витрати по мiрi виникнення. 

Платежi з операцiйної оренди вiдносяться на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди, за 

винятком випадкiв, коли iнший метод розподiлу витрат точнiше вiдповiдає тимчасовому 

розподiлу економiчних вигод вiд орендованих активiв. Умовнi оренднi платежi, що виникають 

за договорами операцiйної оренди, визнаються як витрати в тому перiодi, в якому вони були 

понесенi. 

Компанiя як орендодавець 

Доходи вiд операцiйної оренди визнаються за прямолiнiйним методом протягом термiну дiї 

вiдповiдної оренди i  вiдображаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати i 

класифiкуються як "Iншi  доходи". 

 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та 

вiдстроченого податку. 

Поточний податок 

Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. 

Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi 

доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або 

вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi якi  взагалi не 

пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо 

поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, 

встановлених  чинним законодавством 

Вiдстрочений податок 

Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю 

активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними 

податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. 

Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх 

оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з 

урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, достатньої для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi 

активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi 

пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в 

рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на 

бухгалтерський прибуток. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного 

перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 

достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з 

використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), 



встановлених законодавством, що набрало або практично набрало чинностi на звiтну дату, якi 

iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка 

вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Компанiї 

(станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi 

активiв та зобов'язань. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує 

законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться 

до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Компанiя 

має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. 

Поточний та вiдстрочений податки за перiод 

Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони 

вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або 

власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному 

прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.  

 

Пенсiйнi зобов'язання  

Компанiя здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України (Єдиний соцiальний внесок) 

виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Компанiї за такими внесками 

включенi до статтi "Заробiтна плата i вiдповiднi витрати". Дана сума включається до витрат того 

перiоду, коли вони фактично понесенi. 

 Окрiм поточної сплати  Єдиного соцiального внеску  компанiя здiйснює внески на  покриття 

пiльгових  пенсiй працiвникiв, вiдповiдно до вiдомостей, що надаються Пенсiйним фондом 

України. Витрати  за такими внесками включаються  до витрат пiдприємства  в тому перiодi,  

в якому вони понесенi. 

 

Виручка  по договорах  з клiєнтами  

МСФЗ 15 "Виручка по договорах iз клiєнтами"  компанiя застосовує  до   звiтних перiодiв 

починаючи з 1 сiчня 2018 року . 

Виручка по договорах iз клiєнтами визначається  за цiною операцiї у випадку передачi товарiв 

чи послуг замовнику. Компанiя визнає виручку у визначений момент часу, коли вiдбувається 

передача  товарiв або  послуг покупцевi. 

Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаються  окремо, а 

будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, вiдносяться на окремi 

елементи. Якщо сума винагороди  по контракту  з будь-яких причин варiюється, визнаються  

мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. 

Визнання доходiв 

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка  

пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi 

звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, 

знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть 

("ПДВ"). 

Реалiзацiя товарiв 

Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: 

?  Компанiя передала покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 

товарами; 

?  Компанiя бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з 

правом володiння, i не контролює проданi товари; 

?  Сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

?  Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i 

?  Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

Надання послуг 



Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; 

iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Компанiї i 

понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. 

 

Умовнi зобов'язання та активи 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у 

примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, 

що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не визнаються у  фiнансовiй 

звiтностi, але розкриваються у примiтках в тому випадку, якщо iснує достатня ймовiрнiсть 

отримання  економiчних вигод. 

. 

9. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI  

Оцiнюючи доречнiсть припущення  про безперервнiсть дiяльностi управлiнський персонал бере 

до уваги  всю наявну iнформацiю щодо майбутнього (але не обмежуючись ним )- принаймнi 12 

мiсяцiв  з дати балансу. Припущення про безперервнiсть дiяльностi Компанiї  є основним 

принципом  пiдготовки балансових звiтiв, що передбачає оцiнку активiв i зобов'язань  

Компанiї, виходячи  з припущення  що її дiяльнiсть  буде продовжуватись  у подальшому. 

Принцип безперервностi дiяльностi Компанiї  полягає  в тому,  що   Компанiя  в 

найближчому майбутньому  буде продовжувати свою дiяльнiсть i в неї  вiдсутнi намiри  чи 

необхiднiсть  лiквiдацiї .  

Активи  та зобов'язання  Компанiї облiковуються вiдповiдним чином, отже  Компанiя зможе  

реалiзувати свої активи  й погасити  свої  зобов'язання , продовжуючи  звичайну дiяльнiсть.  

Такий принцип дає змогу  логiчно i послiдовно реалiзувати  концепцiї збереження i збiльшення  

капiталу, визначити єдиний пiдхiд до полiтики амортизацiї. Послiдовне дотримання  принципу  

безперервностi дiяльностi   в повнiй мiрi сприяє забезпеченню контролю за  реальним 

фiнансовим  зростанням капiталу.   

10. IНФОРМАЦIЯ ПРО  ВПЛИВ IНФЛЯЦIЇ У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI 

Перерахунок  фiнансової звiтностi  згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах 

гiперiнфляцiї"   вимагає  використання загального iндексу цiн, який вiдображає змiни загальної 

купiвельної спроможностi. Вважається за краще , щоб усi суб'єкти господарювання , що 

складають звiтнiсть у валютi однiєї  країни, використовували  той самий iндекс .  

Уповноваженими органами  України не встановлений  загальний iндекс  цiн з метою 

перерахунку фiнансової  звiтностi  вiдповiдно до норм МСБО 29.  Тому Компанiєю   

фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк   складено  без застосування  iндексу цiн. 

11. НОВI СТАНДАРТИ I ТЛУМАЧЕННЯ , ЯКI НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ. 

Були опублiкованi окремi новi стандарти  та тлумачення, що будуть обов'язковими  для 

застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2019 та пiзнiших перiодах . 

Компанiя  не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового 

застосування. 

 

МСФЗ 16 "Оренда"  

Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту: 

Метою зазначеного стандарту   є забезпечення порядку розкриття орендарями iнформацiї, що 

вiдображає зазначенi операцiї. Зазначена iнформацiя є основною , для користувачiв фiнансової 

звiтностi, для оцiнювання впливу оренди на   фiнансовий стан, фiнансовi результати  та 

грошовi  потоки органiзацiї. 

Органiзацiя повинна використовувати цей стандарт   договорiв оренди, включаючи договори 

оренди активiв  у формi прав користування в рамках суборенди, за виключенням: 

-договорiв оренди, що вiдносяться  до використання корисних копалин та природних ресурсiв 

-договорiв  оренди, що вiдносяться до бiологiчних активiв 

-концесiйних угод про надання послуг  в рамках сфери застосування МСФЗ 12 "Концесiйнi  



угоди про надання послуг" 

-лiцензiй на iнтелектуальну власнiсть , в рамках сфери застосування МСФЗ 15 "Виручка по 

договорах iз клiєнтами" 

  Орендар  має право , але не зобов'язаний застосовувати зазначений стандарт у вiдношеннi 

договорiв оренди нематерiальних активiв ,що  вiдрiзняються вiд вищезазначених. 

Стандарт  передбачає використання єдиної моделi облiку для орендаря ( без розподiлу на 

фiнансову та оперативну) , у вiдповiдностi до якої орендар визнає активи i зобов'язання вiдносно 

до всiх договорiв оренди, за виключенням тих, по яким термiн оренди не перебiльшує 12 

мiсяцiв. Або базовий актив  має низьку вартiсть . Орендодавцi  як i ранiше повиннi 

класифiкувати договори оренди  в якостi операцiйної або фiнансової.   Облiк  договорiв 

оренди в звiтностi орендодавця практично не вiдрiзняється вiд вимог  МСФЗ 17 

 Договiр в цiлому  або його частини є договором оренди, якщо за умовами цього договору  

передається право контролювати використання iдентифiкованого  активу  протягом   

визначеного термiну в обмiн на вiдшкодування. Право контролювати використання активу 

вважається переданим, якщо  у клiєнта є одночасно i право визначати засiб  використання  

iдентифiкованого активу  i право отримувати  практично всi  економiчнi вгоди   вiд 

використання. 

Облiк орендарем: 

-Орендар визнає актив у формi права  використання  та зобов'язання  з оренди 

-Актив  у формi права використання  первинно  оцiнюється  в сумi зобов'язань  з оренди  

плюс  первиннi  прямi витрати , що понесенi орендарем. 

-Пiсля початку оренди  орендар оцiнює актив  у  формi права  використання за первинною 

вартiстю  ( за де-яким виключенням)  за вирахуванням накопиченого зносу та  знецiнення. 

-Зобов'язання  з оренди   спочатку  оцiнюється  в сумi  наведеної вартостi  майбутнiх 

орендних платежiв ,  виходячи  iз термiну оренди, дисконтованих з використанням  ставки, що  

визначена в договорi Оренди, якщо вона може бути легко визначена. Якщо така  ставка не може 

бути легко  визначеною,   використовується ставка для  залучення  додаткових   позикових 

коштiв. 

-Змiннi оренднi платежi, що залежать   вiд  iндексу або  ставки , включаються в первинну  

оцiнку зобов'язань  з оренди та оцiнюються первинно  з використанням iндексу або  ставки   

на дату початку  оренди; iншi  змiннi  платежi  визнаються в складi  прибутку  або  збитку   

в перiодi, у якому    настає подiя  або   виконуються умови, що призводять  до  здiйснення   

таких  платежiв, за виключенням   випадкiв, коли витрати  включаються  до балансової 

вартостi iншого активу,  у вiдповiдностi з iншим  стандартом. 

Облiк  орендодавцем: 

-Орендодавець   класифiкує  кожний договiр оренди   як операцiйну або  фiнансову оренду 

-Оренда  визначається як фiнансова , якщо вона  має на увазi  передачу практично всiх  

ризикiв  та вигiд, що пов'язанi з  володiнням  базовим активом. В iншому випадку вона 

класифiкується  як операцiйна. 

-Орендодавець визнає активи, що знаходяться  в фiнансовiй  орендi, як дебiторську 

заборгованiсть в сумi, що дорiвнює  чистiй iнвестицiї в оренду, на дату початку оренди. 

Операцiї  продажу  з зворотною орендою: 

- При визначеннi  потреби облiку  передачi активу як  продаж , органiзацiї 

використовують  вимоги  стандарту МСФО 15. Для визначення моменту  виконання 

зобов'язань   до виконання. 

- Якщо  передача активу задовольняє  вимогам   МСФО 15 для облiку в якостi  продажу 

активу, продавець оцiнює  актив  в формi права використання як частину попередньої  

балансової вартостi , що  пов'язана з правом  користування, яке зберiгається за продавцем. 

Вiдповiдно продавець визнає лише ту суму  прибутку або збитку, що вiдноситься до права, 

наданого покупцевi.     

 



12. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ 

Головним принципом та завданням складання  та подання звiтностi  за сегментами є розкриття  

iнформацiї, що дасть можливiсть користувачам фiнансової звiтностi оцiнити природу та 

результати дiяльностi рiзних напрямкiв  дiяльностi компанiї 

МСФЗ (IFRS) 8  призначений для застосування  публiчними компанiями, тобто такими, цiннi 

папери яких розмiщуються на вiдкритому ринку, або компанiями, якi надають фiнансову 

звiтнiсть з цiнних паперiв чи в iнший  регулюючий  орган з метою випуску цiнних  паперiв на 

вiдкритий ринок. 

У зв'язку  з вiдсутнiстю обертання  боргових  iнструментiв  чи iнструментiв  власного 

капiталу та вiдкритому ринку та  на фондовiй бiржi, а також  вiдсутнiстю мети випуску 

iнструментiв будь-якого класу на вiдкритий ринок, Компанiєю не здiйснюється видiлення 

сегментiв. 

13. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ 

 

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. 

У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво зробило певнi професiйнi 

судження, окрiм тих, що вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на 

суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть 

застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Облiк безпроцентних позик, отриманих та наданих - Безпроцентнi позики, отриманi та наданi, 

вiдображаються за номiнальною вартiстю. 

 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо 

майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi 

мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi 

активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

 

(а) Строки корисного використання основних засобiв 

 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного 

судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При 

визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови 

очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть 

експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi 

привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

 

(в) Вiдстроченi податковi активи 

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, 

в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде 

реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного 

судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi 

очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього 

податкового планування. 

14. ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 

Пов'язаною особою для ПАТ "Запорiзький завод "Перетворювач " є ТОВ " Елемент 

-Перетворювач". Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку протягом 2018 року  у ТОВ 

"Елемент -Перетворювач"  було придбано  товарiв  та послуг на суму 1542  тис.грн. разом з 

ПДВ,  та  вiдвантажено товарiв та  послуг  на  суму 3888 тис.грн. разом з ПДВ   

Станом на 31.12.2018 року в балансi ПАТ "Запорiзький завод "Перетворювач" враховано 



кредиторську заборгованiсть перед ТОВ "Елемент-Перетворювач" в сумi 14,49 тис.грн. та  

дебiторську заборгованiсть  за товари (роботи) послуги   в сумi 5780,2 тис.грн. 

Серед  фiзичних осiб, пов'язаними сторонами  Компанiї вважаються керiвники   Компанiї.  

Протягом  звiтного року Компанiя не мала господарських  вiдносин  з пов'язаними сторонами 

- фiзичними особами , окрiм нарахування та виплати заробiтної плати.   

15. ВИРУЧКА  ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 

Виручка вiд реалiзацiї за вирахуванням непрямих податкiв у звiтностi була представлена 

наступним чином: 

        тис.грн. 

 2017р. 2018р. 

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 6 163 17 544 

Виручка вiд надання послуг промислового призначення 2 069 4 943 

Виручка вiд реалiзацiї матерiалiв  376 238 

Виручка вiд оренди 1 121 709 

Виручка вiд надання послуг  їдальнi 816 768 

Всього 10 545 24 202 

 

16. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

Собiвартiсть реалiзацiї у звiтностi  була представлена наступним чином: 

               тис.грн. 

 2017р. 2018р. 

Собiвартiсть готової продукцiї 4 577 13 680 

Собiвартiсть наданих послуг 1 801 4 192 

Собiвартiсть реалiзованих матерiалiв 192 58 

Собiвартiсть послуг  їдальнi 482 465 

Всього 7 052 18395 

 

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином: 

               тис.грн. 

 2017р. 2018р. 

Матерiальнi витрати 3043 7668 

Витрати на оплату працi та соцiальне страхування, резерв вiдпусток  1120 3433 

Амортизацiя основних засобiв 274 1917 

Вартiсть отриманих послуг (водопостачання, газопостачання, електропостачання, та iншi) 1759

 3579 

Ремонт та утримання основних засобiв 227 696 

Iншi витрати (вiдрядження, обслуговування технiчного процесу, тощо) 629 1102 

Всього 7052 18395 

17. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

Адмiнiстративнi витрати в 2018 роцi  складалися  з наступних елементiв: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  107 

Заробiтна плата  7054 

Нарахування ЄСВ 1618 

Нарахування резерву майбутнiх забезпечень 750 

Нарахованi податки 1775 

Резерви майбутнiх витрат 0 

Амортизацiя основних засобiв 712 

Вiдрядження 65 

Поточний ремонт та витрати на утримання ОЗ  1398 

Отриманi послуги  479 



Iншi 951 

Всього 14909 

Компенсацiя керiвному управлiнському персоналу у сумi нарахованої заробiтної плати за перiод 

2018 рiк склала    452,4      тис. грн. 

Адмiнiстративнi витрати в 2017 роцi були представленi наступним чином: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  205 

Заробiтна плата  7781 

Нарахування ЄСВ 1798 

Нарахування резерву майбутнiх забезпечень 20 

Нарахованi податки 1770 

Резерви майбутнiх витрат 1617 

Амортизацiя основних засобiв 821 

Вiдрядження 397 

Поточний ремонт та витрати на утримання ОЗ  2237 

Отриманi послуги  581 

Iншi 2476 

Всього 19 703 

Компенсацiя керiвному управлiнському персоналу у сумi нарахованої заробiтної плати за перiод 

2017 рiк склала 457,10 тис. грн. 

18. ВИТРАТИ НА ЗБУТ  

Витрати  на збут в 2018  роцi були представленi наступним чином: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  5 

Заробiтна плата  357 

Нарахування ЄСВ 90 

Нарахування резерву  майбутнiх забезпечень 45 

 

Витрати на рекламу та вивчення ринкiв збуту 7 

Амортизацiя основних засобiв 15 

Витрати на поточний ремонт та утримання ОЗ 7 

Вiдрядження 37 

Витрати на транспортування продукцiї та експедицiйнi послуги  5 

Гарантiйний ремонт 15 

Отриманi послуги  982 

Iншi 59 

Всього 1624 

Витрати  на збут в 2017 роцi були представленi наступним чином: 

тис.грн. 

Матерiальнi витрати  9 

Заробiтна плата  484 

Нарахування ЄСВ 114 

Нарахування резерву  майбутнiх забезпечень 1 

Витрати на рекламу та вивчення ринкiв збуту 2 

Амортизацiя основних засобiв 17 

Витрати на поточний ремонт та утримання ОЗ 160 

Вiдрядження 61 

Витрати на транспортування продукцiї та експедицiйнi послуги  349 

Отриманi послуги  1978 

Гарантiйний ремонт 55 

Iншi 65 



Всього 3 295 

19. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iншi операцiйнi доходи та витрати в 2018  роцi були представленi : 

           тис.грн. 

 Доходи Витрати 

Вiдшкодування пiльгових пенсiй  552 

Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi  878 

Реалiзацiя iноземної валюти  6464 36 

Курсовi рiзницi 16 701 12 412 

Нарахування резерву вiдпусток  53 

Результат вiд списання безнадiйних заборгованостей 1368 9 

Знецiнення запасiв  34 

Штрафи  78 

Надлишки ТМЦ 0 00 

Iншi 2454 4271 

Всього 26987 18323 

Iншi операцiйнi доходи та витрати в 2017 роцi були представленi наступним чином: 

           тис.грн. 

 Доходи Витрати 

Вiдшкодування пiльгових пенсiй  469 

Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi  878 

Реалiзацiя iноземної валюти   16 

Курсовi рiзницi 6374 11069 

Нарахування резерву вiдпусток  5 

Результат вiд списання безнадiйних заборгованостей 465 26 

Знецiнення запасiв  243 

Штрафи 118 52 

Надлишки ТМЦ 169  

Iншi 3212 6 005 

Всього 10 338 18 763 

 

20. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Протягом 2018року Компанiєю отриманий фiнансовий дохiд в сумi 25 тис.грн. за рахунок 

процентiв, нарахованих банком на розрахунковий рахунок.  

Фiнансовi витрати  протягом 2018 року не здiйснювались 

 

Протягом 2017 року, компанiєю  отриманий фiнансовий дохiд  у сумi 571  тис.грн., за рахунок  

вiдсоткiв   нарахованих банком на розрахунковий рахунок.  Фiнансовi витрати  протягом 2017 

року вiдсутнi.  

 

. 

21. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

Iнших доходи у сумi 21 тис.грн. протягом 2018 року Компанiєю отримано  внаслiдок 

оприбуткування  металобрухту  та вторинної сировини  вiд лiквiдацiї основних  засобiв.    В 

2017 роцi iншi доходи  складали  21 тис.грн. 

У складi iнших витрат у 2017 роцi Компанiєю вiдображено суму балансової вартостi 

лiквiдованих основних засобiв у розмiрi 44 тис.грн.,  у 2018 роцi ця сума становила 9 тис.грн.   

22. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Згiдно з Кодексом та внесеними поправками до нього   ставка податку на прибуток складає  

18%. Сума вiдстрочених податкiв  була розрахована на основi установлених  законодавством  

ставок, враховуючи перiод, в якому вiдкладений податок буде реалiзований. Змiни у сумi 



вiдстрочених   податкiв   протягом  звiтного  року, що  закiнчився 31 грудня  2018  року  

не  вiдбувалось.  Результатом дiяльностi поточного року був збиток пiдприємства  отже 

поточний податок   на прибуток не нараховувався, змiн  у складi вiдтермiнованих податкiв 

також не  вiдбулося 

Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 

грудня, були представленi таким чином:  

           тис.грн. 

 31.12.2017 31.12.2018 

Витрати по поточному податку на прибуток 0 0 

 

Вiдшкодування вiдтермiнованого податку на прибуток, яке пов'язано зi змiнами податкового 

законодавства та ставок  

 

0 0 

Вiдшкодування вiдтермiнованого податку на прибуток 0 0 

Витрати/(вiдшкодування) по податку на прибуток 0 

 0 

 

Узгодження 

 31.12.2017 31.12.2018 

Витрати по податку на прибуток 0 0 

   

Податковий вплив: 0 0 

Змiна резерву оцiнки 0 0 

Витрати, якi не приймаються для цiлей оподаткування   

 

   

 

Витрати/(вiдшкодування) по податку на прибуток 0 0 

Аналiтика   

 31.12.2017 31.12.2018 

Вiдтермiнованi податковi активи, якi виникли вiд:   

Податкових збиткiв 0 0 

Передплат отриманих та iншихкороткострокових зобов'язань  0  

Основних засобiв 0 0 

Нематерiальних активiв 0 0 

Товарно-матерiальних запасiв 0 0 

Iнше 1093 1093 

Всього вiдтермiнованих податкових активiв  

1093  

1093 

 

Вiдтермiнованi податковi зобов'язання, якi виникли вiд:   

Передплат та iнших податкових активiв 0 

 0 

Основних засобiв 0 0 

Iнше  0 0 

Всього вiдтермiнованих податкових зобов'язань   

0  

0 

 



Вiдтермiнованi податковi активи визнанi 1093 1093 

Вiдтермiнованi податковi зобов'язання визнанi  

0  

0 

Чистi вiдтермiнованi податковi активи/(зобов'язання)  

1093  

1093 

 

    

   

Iнформацiя щодо руху вiдтермiнованих податкових активiв 31.12.2017 31.12.2018 

Чистi вiдтермiнованi податковi активи на початок року 1093 1093 

Вiдшкодування вiдтермiнованого податку на прибуток, яке пов'язане зi змiнами законодавства 

та податкових ставок  

 

 

0  

 

 

0 

Вiдшкодування по вiдтермiнованому податку на прибуток  

0  

0 

Збiльшення вiдстрочених податкових активiв  

0  

0 

Чистi вiдтермiнованi податковi активи /(зобов'язання) станом на кiнець року  

1093  

1093 

 

23. СКЛАДОВI IНШОГО СУКУПНОГО ПРИБУТКУ. 

Компанiя не має прямих проведень за рахунок нерозподiленого прибутку. 

 

24. ОСНОВНI ЗАСОБИ 

Станом на 31 грудня основнi засоби Компанiї були представленi наступним чином: 

         тис.грн. 

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Основнi засоби, балансова вартiсть   

Будинки та споруди 60 350 56454 

Земля - - 

Машини та обладнання  3 800 3258 

Транспортнi засобi 501 389 

Меблi та приладдя 723 467 

Всього 65 374 60568 

 

 

У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв без незавершених капiтальних iнвестицiй за 

перiод, що закiнчився 31 грудня 2018. 

           Тис.грн. 

 Будинки та споруди Земля Машини та обладнання Транспортнi засоби Меблi та 

iншi основнi Всього 



Станом на початок звiтного року    

Первiсна вартiсть 87399  0 14095 

 1 329 2 566 105389 

Надходження основних засобiв   169  6 175 

Вибуло   104 30 23 157 

Переведення до iнвестицiйної нерухомостi 0 0 0 0 0 0 

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 87399 0 14160 1299 2549

 105407 

       

Накопичена амортизацiя       

Станом на початок звiтного року 27049 0 10295 828 1843 

 40015 

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 3896  630 112 260 4898 

Вибуло   23 30 21 74 

 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 30945 0 10902 910 2082 44839 

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 56454 0 3258 389 467 60568 

 

Станом на 31 грудня iнвестицiйна нерухомiсть Компанiї була представлена наступним чином: 

         тис.грн. 

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Iнвестицiйна нерухомiсть, балансова вартiсть  

12 222  

11 344 

   

Всього 12 222 11 344 

 

У наступнiй таблицi надано рух iнвестицiйної нерухомостi за перiод, що закiнчився 31 грудня 

2018року. 

        Тис.грн. 

Первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду 18 370 

Надходження 0 

Вибуло 0 

Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду 18 370  

  

Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду 6 148 

Нараховано протягом звiтного перiоду 879 

Вибуло 0 

Накопичена амортизацiя на кiнець звiтного перiоду 7 026 

Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 11 344 

 

У наступнiй таблицi надано данi щодо основних засобiв у заставi та повнiстю амортизованих 

основних засобiв: 

            тис.грн. 

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Основнi засоби у заставi, балансова вартiсть 0 0 

Основнi засоби повнiстю замортизованi, первiсна вартiсть 6 381 7 251 

 

25. IНВЕСТИЦIЇ В АСОЦIЙОВАНI КОМПАНIЇ  

Станом на 31 грудня 2018 року iнвестицiй в залежнi пiдприємства Компанiї складають  100 

вiдсоткiв   у власному капiталi ТОВ "Елемент -Перетворювач". 



Внесок до уставного капiталу асоцiйованого пiдприємства  був  зроблений 30.09.1998  року  у  

розмiрi 770 тис.грн.  Облiк iнвестицiй  ведеться за методом  участi в капiталi. 

В балансi станом на 31.12.2018р. зазначенi iнвестицiї облiковуються  за нульовою вартiстю.  

Накопичена сума  непокритих збиткiв, що облiковується поза балансом  дорiвнює 10589 

тис.грн. 

Розрахунок   балансової вартостi iнвестицiї  за рiк  що закiнчився 31 грудня 2018року 

наведено нижче. 

        Тис.грн. 

№ п.п. Показник 31.12.2017 31.12.2018 

 

1 Балансова вартiсть iнвестицiї на початок  року 0 0 

2. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) асоцiйованої компанiї -2483 -1135 

3. Нереалiзований прибуток "+"(збиток "-") 0 0 

 

4 Вiдкоригований прибуток (стр.2-стр.3) -2483 -1135 

5. Доля  прибутку    (збитку )  -2483 -1135 

6. Балансова вартiсть iнвестицiї на кiнець  року 0 0 

 

 

 

26. ЗАПАСИ 

Запаси Компанiї були представленi наступним чином: 

          тис.грн. 

 Рядок балансу 31.12.2017 31.12.2018 

 

Сировина та матерiали 1101 2364 2531 

Покупнi комплектуючi вироби 1101 2751 2556 

Тара i тарнi матерiали 1101 1 3 

Будiвельнi матерiали 1101 53 47 

Паливо 1101 35 42 

Запаснi частини 1101 89 114 

МШП 1101 169 173 

Разом  5462 5466 

27. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО 

Станом на 31 грудня торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким 

чином: 

 

         тис.грн. 

Торговельна та iнша дебiторськ заборгованiсть Рядок балансу 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги 1125 2560 4813 

Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi 1125 0 0 

Разом   2560 4813 

Протягом цього перiоду на непогашенi залишки заборгованостi вiдсотки не нараховуються.  

28. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО 

Станом на 31 грудня передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином: 

         тис.грн. 

Передплати та iншi оборотнi активи 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом  

316  

425 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами  



168  

489 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  

4 553  

4565 

Резерв сумнiвних боргiв по iншiй поточнiй дебiторськiй заборгованостi  

 

0  

 

0 

Витрати майбутнiх перiодiв 1670 454 

Всього 6707 5933 

 

29. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

Поточнi податковi активи Компанiї були представленi наступним чином: 

           тис.грн. 

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

ПДВ до повернення 315 424 

Податок на прибуток   

Податок на землю  1 1 

Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 316 425 

 

Поточнi податковi зобов'язання Компанiї були представленi наступним чином: 

           тис.грн. 

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

ПДВ до сплати 0 0 

Зобов'язання з податку на прибуток 0 0 

 

Зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб 261 511 

Вiйськовий збiр 31 43 

Земельний податок 138 137 

Податок на майно 57 56 

Екологiчний податок 1 1 

Рентна плата 1 2 

Зобов'язання по iнших податках обов'язкових платежах - - 

Всього кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 489 750 

 

 

30. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ 

Станом на 31 грудня грошовi кошти та депозити були представленi наступним чином: 

           тис.грн. 

 Рядок балансу 31.12.2017 31.12.2018 

Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi 1167 986 219 

Поточнi рахунки в iноземнiй валютi 1167 1395 0 

Готiвка 1166 1 3 

Всього 1165 2382 222 

31. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЄНО 

Станом на 31 грудня зареєстрований акцiонерний капiтал був представлений наступним чином: 

            

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 



Номiнальна вартiсть однiєї акцiї, шт. 0,05 0,05 

Кiлькiсть простих акцiй, тис.шт. 2852052 2852052 

Розмiр статутного капiталу, тис.грн. 143 143 

Структура капiталу Компанiї станом на 31 грудня була наступною: 

 

Структура капiталу 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

 Кiлькiсть акцiй, шт. Доля Кiлькiсть акцiй, шт. Доля 

Юридичнi особи - резиденти 2137181 74,935 2137181 74,935 

Юридичнi особи - нерезиденти 30 0,001 30 0,001 

Фiзичнi особи-резиденти 714841 25,064 714841 25,064 

В поточному перiодi змiн в статутному капiталi Товариства не вiдбувалося. 

 

32. ПОЗИКИ 

Протягом 2017 та 2018  рокiв пiдприємство не користувалося банкiвським  кредитами та 

iншими позиками . 

 

33. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ 

Станом на 31 грудня торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi 

наступним чином: 

          тис.грн. 

Торговельна кредиторська заборгованiсть Рядок балансу 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Iншi довгостроковi зобов'язання  1515 0 0 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1615 4556 10764 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 3845 12073 

Всього  8401 22837 

 

34. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Станом на 31 грудня передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були 

представленi наступним чином: 

          тис.грн. 

Передплати та iншi зобов'язання Рядок балансу 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Забезпечення виплат персоналу 1521 2374 2125 

Вiдстроченi податковi зобов'язання  1500 0 0 

Довгостроковi кредити   1510 0 0 

Iншi довгостроковi зобов'язання  1515 0 0 

Iншi поточнi зобов'язання 1690 83403 71803 

Всього  85777 73928 

 

35. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

 

Операцiйне середовище 

 

Негативнi тенденцiї  розвитку  економiки України  у  2018 роцi  значно поглибилися.  

Наслiдком розгортання бойових дiй на сходi України та введення  ряду обмежень у зовнiшнiй 

торгiвлi з Росiйською федерацiєю стало  втрачання 80 % ринку збуту для Компанiї.    

Конфлiкт на сходi та геополiтична напруга, суттєво вплинули на економiку та суспiльство.  

Враховуючi  залежнiсть  економiки країни вiд  термiну закiнчення бойових  дiй на сходi 

країни, вiд дiй уряду та мiсцевих органiв самоврядування , керiвництво вважає, що вжито  всi 

необхiднi заходи для забезпечення  ведення  бiзнесу Компанiї в нинiшнiх умовах.  

Однак, невирiшенiсть  ситуацiї на сходi України, непередбачуванiсть дiй  мiсцевих органiв  

самоврядування, силових структур    можуть негативно впливати на результати дiяльностi 



Компанiї i її фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути 

достовiрно оцiнений. 

 

Оподаткування 

 

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють 

все бiльше уваги дiловим колам. У зв'язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове 

законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного 

застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України 

може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових 

перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової 

звiтностi Компанiї. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; 

та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час, як Компанiя вважає, що вона вiдобразила всi 

операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть 

податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних 

моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi. 

 

Юридичнi питання 

 

У 2018 роцi до Компанiї було подано лише один позов про стягнення кредиторської 

заборгованостi, а саме: позов ПАТ "Запорiжжяобленерго" -  про стягнення 3 135 839,50 грн. 

основної заборгованостi та 393 869,05 грн. штрафних санкцiй., який було задоволено судом 

першої iнстанцiї у березнi 2019 року, проте Компанiєю подано апеляцiйну скаргу. 

 

Судових позовiв про стягнення дебiторської заборгованостi в продовж 2018 роцi Компанiя не 

подавала. 

 

В 2018 роцi продовжувався розгляд в судi першої iнстанцiї цивiльна справа за позовом Качур 

Л.П. до Компанiї про поновлення на роботi та стягнення 2 166 400 грн. середньомiсячного 

заробiтку за час вимушеного прогулу з 15.11.2006 р., iндексацiю заробiтної плати в розмiрi 1 616 

126,86 грн., моральну шкоду 10 000,00 грн та вихiдну допомогу у розмiрi 12 943,05 грн., усього 3 

805 469,91 грн.  Рiшенням суду вiд 19.02.2018 вiдмовлено у задоволенi позову, проте Качур 

подано апеляцiю. 07.05.2018 судом апеляцiйної iнстанцiї було залишено рiшення суду першої 

iнстанцiї в силi, проте Качур Л.П. подала касацiйну скаргу, яка станом на теперiшнiй час ще не 

розглядалась. Керiвництво Компанiї вважає, що в кiнцевому пiдсумку  питання буде розв'язане 

на користь  Компанiї  

Зобов'язання по позиках 

 

 Станом  на 31 грудня 2018 року Компанiя  не має зобов'язань за  банкiвськими позиками.  

36. СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ  

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається наступним чином: 

- справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань зi стандартними умовами, що 

торгуються на активних лiквiдних ринках, визначається у вiдповiдностi з ринковими 

котируваннями (включаючи векселi, що котируються на органiзованому ринку, якi 

погашаються, незабезпеченi i безстроковi облiгацiї); 

-  справедлива вартiсть iнших фiнансових активiв та зобов'язань (виключаючи описанi вище) 

визначається вiдповiдно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу 

дисконтованих грошових потокiв з використанням цiн за поточними ринковими операцiями. 

На думку керiвництва Компанiї, балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань Компанiї, 

яка вiдображена в фiнансовiй звiтностi,  дорiвнює їх справедливiй вартостi. 

37. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 



 

Управлiння ризиком капiталу 

Компанiя управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в 

майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї 

спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Компанiя регулярно переглядає 

структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду Компанiя вживає заходiв для 

збалансування загальної структури капiталу шляхом отримання нових кредитiв або погашення 

iснуючої заборгованостi. 

 

Структура капiталу Компанiя складається iз заборгованостi, яка включає кредиторську 

заборгованiсть, iнформацiя про яку розкривається вище, а також капiталу, що належить 

акцiонерам, який складається з випущеного капiталу i нерозподiленого прибутку. 

 

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв 

 

Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську 

заборгованiсть, а також iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання. Основною метою даних 

фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для операцiйної дiяльностi Компанiї. 

Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, такi як iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибутки та збитки, iнвестицiї, наявнi в наявностi для продажу, безпроцентнi 

позики пов'язаним сторонам, торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, а також грошовi 

кошти. 

Станом на 31 грудня фiнансовi iнструменти Компанiї були представленi таким чином: 

         тис.грн. 

Фiнансовi активи 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 2560 4813 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 0 0 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4553 4565 

Грошовi кошти та еквiваленти 2382 222 

Термiновi депозити 450 1400 

Кошти на спецiальних рахунках 222 32 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 0 0 

Всього фiнансових активiв 10167 11032 

 

         тис.грн. 

Фiнансовi зобов'язання 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Позики 0 0 

Заборгованiсть за договорами цесiї 0 0 

Забезпечення виплат персоналу 2374 2125 

Iншi забезпечення 0 0 

Йи6Цiльове фiнансування 0 0 

Векселi виданi 0 0 

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4556 10764 

Кредиторська заборгованiсть з одержаних авансiв 3845 12073 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 489 750 

Кредиторська заборгованiсть зi страхування 625 725 

Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 3262 4297 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 0 0 

Iншi поточнi зобов'язання 83403 71803 

Всього фiнансових зобов'язань 98554 102537 

Основнi ризики, що виникають вiд фiнансових iнструментiв Компанiї - кредитний ризик i ризик 



лiквiдностi. 

Кредитний ризик 

 

Основними фiнансовими активами Компанiї є грошовi кошти, а також торговельна та iнша 

дебiторська заборгованiсть. Грошовi кошти та строковi депозити оцiнюються з мiнiмальним 

кредитним ризиком, оскiльки розмiщенi у фiнансових iнститутах, якi на даний момент мають 

мiнiмальний ризик дефолту. 

 

Також Компанiя пiддається ризику того, що клiєнт може не оплатити або не виконати свої 

зобов'язання в строк перед Компанiєю, що в результатi призведе до фiнансових збиткiв 

Компанiї. Компанiя веде жорсткий контроль над своєю торговою дебiторською заборгованiстю.  

 

Балансова вартiсть дебiторської та iншої заборгованостi, являє собою максимальний кредитний 

ризик Компанiї. 

 

Ризик лiквiдностi 

 

Це ризик того, що Компанiя не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя 

лiквiдностi Компанiєю ретельно контролюється i управляється. Компанiя використовує процес 

бюджетування для  виконання своїх платiжних зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Компанiї є 

змiнними i залежать вiд обсягу виготовленої продукцiї та наданих послуг. 

 

38. ЗАТВЕРДЖЕННЯ  ЗВIТУ  ТА ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

Фiнансову  звiтнiсть  Компанiї затверджено керiвником  28 лютого 2019 року. 

 За перiод з 01.01.2019р. до 01.04.2019р. не вiдбувалися подiї, якi б суттєво вплинули на 

показники фiнансової звiтностi Компанiї. 

 

Голова  правлiння   

ПАТ "Запорiзький завод "Перетворювач"    М.Ю.Грошенков 

 

 

Головний бухгалтер  

ПАТ "Запорiзький завод "Перетворювач"    Г.Д.Боцвiн   

 

 

НОВI СТАНДАРТИ I ТЛУМАЧЕННЯ , ЯКI НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ. 

Були опублiкованi окремi новi стандарти  та тлумачення, що будуть обов'язковими  для 

застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2018 та пiзнiших перiодах . 

Компанiя  не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов'язкового 

застосування. 

МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка> (випущений у липнi 2014 року i 

вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 

Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту: 

Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у 

подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому 

оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та 

фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат. 

Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що 

використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи 

договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо 



борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за 

амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми 

боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної 

суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує 

потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що 

мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд 

оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат 

(наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не 

вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю 

виключно виплат основної суми боргу та процентiв. 

Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте 

керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому 

сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент 

капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку. 

Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань були перенесенi 

до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде зобов'язана 

показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику 

фiнансових зобов'язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдносяться на фiнансовий результат. 

МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення - модель очiкуваних 

кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд, в межах якого аналiзується 

змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi 

правила означають, що органiзацiї будуть зобов'язанi негайно облiковувати збиток у сумi 

очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi 

не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю - у 

сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого 

зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного 

збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. 

Ця модель передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за орендою та 

основною дiяльнiстю. 

Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з 

управлiнням ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової 

полiтики: вони можуть застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ 9 чи продовжувати 

застосовувати до всiх вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у стандартi не розглядається 

облiк макрохеджування. 

МСФЗ 15 <Виручка по договорах iз клiєнтами> (випущений 28 травня 2014 року i вступає в 

силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт 

вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи 

послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi 

визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, 

мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варiюється, 

слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, 

понесенi у зв'язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та 

амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту. Наразi Товариство оцiнює 

вплив цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. 

 МСФЗ -17 <Оренда> дата випуску - сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 01.01.2018 р. та пiзнiше. Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та 

середнього бiзнесу дата випуску - травень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 01.01.2018р. 



IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ 

Головним принципом та завданням складання  та подання звiтностi  за сегментами є розкриття  

iнформацiї, що дасть можливiсть користувачам фiнансової звiтностi оцiнити природу та 

результати дiяльностi рiзних напрямкiв  дiяльностi компанiї 

МСФЗ (IFRS) 8  призначений для застосування  публiчними компанiями, тобто такими, цiннi 

папери яких розмiщуються на вiдкритому ринку, або компанiями, якi надають фiнансову 

звiтнiсть з цiнних паперiв чи в iнший  регулюючий  орган з метою випуску цiнних  паперiв на 

вiдкритий ринок. 

У зв'язку  з вiдсутнiстю обертання  боргових  iнструментiв  чи iнструментiв  власного 

капiталу та вiдкритому ринку та  на фондовiй бiржi, а також  вiдсутнiстю мети випуску 

iнструментiв будь-якого класу на вiдкритий ринок, Компанiєю не здiйснюється видiлення 

сегментiв. 

IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ 

 

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. 

 

У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво зробило певнi професiйнi 

судження, окрiм тих, що вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на 

суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть 

застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Облiк безпроцентних позик, отриманих та наданих - Безпроцентнi позики, отриманi та наданi, 

вiдображаються за номiнальною вартiстю. 

 

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо 

майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi 

мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi 

активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

 

(а) Строки корисного використання основних засобiв 

 

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного 

судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При 

визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови 

очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть 

експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi 

привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 

 

(в) Вiдстроченi податковi активи 

 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, 

в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде 

реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного 

судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi 

очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього 

податкового планування. 

ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ 

Пов'язаною особою для ПАТ "Запорiзький завод <Перетворювач " є ТОВ " Елемент 

-Перетворювач". Вiдповiдно до даних бухгалтерського облiку протягом 2017 року  у ТОВ 

<Елемент -Перетворювач>  було придбано  товарiв  та послуг на суму 493,40  тис.грн. разом з 

ПДВ,  та  вiдвантажено товарiв та  послуг  на  суму 4969,86 тис.грн. разом з ПДВ   



Станом на 31.12.2017 року в балансi ПАТ "Запорiзький завод <Перетворювач> враховано 

кредиторську заборгованiсть перед ТОВ "Елемент-Перетворювач" в сумi 41,17 тис.грн. та  

дебiторську заборгованiсть  за товари (роботи) послуги   в сумi 5535,84 тис.грн. 

Серед  фiзичних осiб, пов'язаними сторонами  Компанiї вважаються керiвники   Компанiї.  

Протягом  звiтного року Компанiя не мала господарських  вiдносин  з пов'язаними сторонами 

- фiзичними особами , окрiм нарахування та виплати заробiтної плати.   

ВИРУЧКА  ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ 

Виручка вiд реалiзацiї у роцi що закiнчився 31.12.2017  за вирахуванням непрямих податкiв у 

звiтностi була представлена наступним чином: 

 

        тис.грн. 

 2017р. 2016р. 

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 6 163 108280 

Виручка вiд надання послуг  2 069 2 008 

Виручка вiд реалiзацiї матерiалiв  376 185 

Виручка вiд оренди 1 938 1 064 

Всього 10 546 111 537 

 

СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ 

 

Собiвартiсть реалiзацiї у звiтностi  була представлена наступним чином: 

               тис.грн. 

 2017р. 2016р. 

Собiвартiсть готової продукцiї 4 577 41 073 

Собiвартiсть наданих послуг 1 801 1 601 

Собiвартiсть реалiзованих матерiалiв 192 153 

Всього 6 570 42 827 

 

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином: 

               тис.грн. 

 2017р. 2016р. 

Матерiальнi витрати 2561 18 046 

Витрати на оплату працi та соцiальне страхування, резерв вiдпусток  1120 3 442 

Амортизацiя основних засобiв 274 6 640 

Вартiсть отриманих послуг (водопостачання, газопостачання, електропостачання, та iншi) 1759

 7 134 

Ремонт та утримання основних засобiв 227 2 985 

Iншi витрати (вiдрядження, обслуговування технiчного процесу, тощо) 629 4 580 

Всього 6570 42 827 

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ 

 

Адмiнiстративнi витрати в 2017 роцi  складалися  з наступних елементiв: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  205 

Заробiтна плата  7781 

Нарахування ЄСВ 1798 

Нарахування резерву майбутнiх забезпечень 20 

Нарахованi податки 1770 

Резерви майбутнiх витрат 1617 

Амортизацiя основних засобiв 821 

Вiдрядження 397 



Поточний ремонт та витрати на утримання ОЗ  2237 

Отриманi послуги  581 

Iншi 2476 

Всього 19 703 

 

Компенсацiя керiвному управлiнському персоналу у сумi нарахованої заробiтної плати за перiод 

2017 рiк склала   457,10  тис. грн. 

 

Адмiнiстративнi витрати в 2016 роцi були представленi наступним чином: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  3 484 

Заробiтна плата  5 799 

Нарахування ЄСВ 1 247 

Нарахування резерву майбутнiх забезпечень 676 

Нарахованi податки 1 660 

Резерви майбутнiх витрат 2 271 

Амортизацiя основних засобiв 780 

Вiдрядження 358 

Отриманi послуги  1 209 

Iншi 416 

Всього 17 900 

 

Компенсацiя керiвному управлiнському персоналу у сумi нарахованої заробiтної плати за перiод 

2016 рiк склала 479,97 тис. грн. 

 

ВИТРАТИ НА ЗБУТ  

Витрати  на збут в 2017 роцi були представленi наступним чином: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  9 

Заробiтна плата  484 

Нарахування ЄСВ 114 

Нарахування резерву  майбутнiх забезпечень 1 

Витрати на рекламу та вивчення ринкiв збуту 2 

Амортизацiя основних засобiв 17 

Витрати на поточний ремонт та утримання ОЗ 160 

Вiдрядження 61 

Витрати на транспортування продукцiї та експедицiйнi послуги  349 

Отриманi послуги  1978 

Iншi 65 

Всього 3 295 

 

Витрати  на збут в 2016 роцi були представленi наступним чином: 

        тис.грн. 

Матерiальнi витрати  523 

Заробiтна плата  358 

Нарахування ЄСВ 77 

Нарахування резерву  майбутнiх забезпечень 44 

Резерв майбутнiх витрат 4 292 

Амортизацiя основних засобiв 16 

Вiдрядження 79 

Отриманi послуги  7 050 



Iншi 31 

Всього 12 470 

 

 

IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

 

Iншi операцiйнi доходи та витрати в 2017  роцi були представленi : 

           тис.грн. 

 Доходи Витрати 

Вiдшкодування пiльгових пенсiй  469 

Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi  878 

Реалiзацiя iноземної валюти   16 

Курсовi рiзницi 6374 11069 

Нарахування резерву вiдпусток  5 

Результат вiд списання безнадiйних заборгованостей 465 26 

Знецiнення запасiв  243 

Штрафи 118 52 

Надлишки ТМЦ 169  

Iншi 3212 6 005 

Всього 10 338 18 763 

 

Iншi операцiйнi доходи та витрати в 2016 роцi були представленi наступним чином: 

           тис.грн. 

 Доходи Витрати 

Вiдшкодування пiльгових пенсiй  572 

Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi  878 

Реалiзацiя iноземної валюти  1 091  

Курсовi рiзницi 5 593 35 447 

Нарахування резерву вiдпусток  6 

 

Результат вiд списання безнадiйних заборгованостей 66  

Знецiнення запасiв  205 

Штрафи 654 49 

Надлишки ТМЦ   

Утримання соцiальної сфери  205 

Iншi 3 723 6 835 

Всього 11 127 44 197 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <АУДИТ-ВIД та 

Ко> 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23283905 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

69035, проспект Соборний, буд. 161, 

кв. 10 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0945 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0297, дата: 29.11.2012 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) д/н 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 15, дата: 11.03.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 22.03.2018, дата 

закінчення: 23.04.2018 

11 Дата аудиторського звіту 23.04.2018 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

43 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  

 

 

Нацiональнiй комiсiї з  

цiнних паперiв та фондового ринку в Українi 

 

Акцiонерам та Головi правлiння  

Публiчного акцiонерного товариства 

"Запорiзький завод "Перетворювач" 

Грошенкову М.Ю. 

 

 

 

Звiт з аудиту фiнансової звiтностi  

 

Думка iз застереженням 

 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький 

завод "Перетворювач", що зареєстроване за адресою 69069, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, 

вул.Днiпровське шосе, буд.9 (код ЄДРПОУ - 05755571) (надалi - "Товариство"), що 

складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 р., звiту про сукупний дохiд, звiту 



про змiни у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих 

облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 

застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фiнансовi 

результати i грошовi потоки за 2018 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ).  

 

 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

На дату висновку ми не в повному обсязi отримали аудиторськi докази у виглядi прямої 

письмової вiдповiдi вiд третьої сторони щодо пiдтвердження торгiвельної дебiторської та 

кредиторської заборгованостi, вiдображених в балансi товариства станом на 31.12.2018року.  

 

Товариство не складало консолiдовану фiнансову звiтнiсть використовуючи право 

передбачене пунктом 4 МСФЗ № 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". 

 

В порушення вимог МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" 

Товариством в облiковiй полiтицi не викладена методика формування резерву гарантiйних 

зобов'язань, а вiдповiдно, й в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi не вiдображено 

нарахування резерву для виконання гарантiйних зобов'язань, якi передбаченi умовами 

контрактiв з покупцями. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї 

згiдно з етичними вимогами, застосовними до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 

виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами 

аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки iз застереженням.  

 

Ключовi питання аудиту  

 

Керiвництво ПАТ "Запорiзький завод "Перетворювач" здiйснило оцiнку можливостi 

Товариством продовжувати безперервну дiяльнiсть та повiдомило нас, що управлiнський 

персонал отримав задовiльнi докази того, що Товариство має ресурси, необхiднi для 

продовження дiяльностi в майбутньому. Крiм цього, керiвництву невiдомо про будь-якi 

суттєвi невизначеностi, що можуть поставити пiд сумнiв можливiсть Товариства 

продовжувати безперервну дiяльнiсть. Отже, складання фiнансової звiтностi продовжується з 

урахуванням принципу безперервної дiяльностi. 

 

Складання фiнансової звiтностi вiдбувається iз застосуванням Керiвництвом Товариства 

професiйних суджень, оцiнок та припущень, якi мають вплив на застосування принципiв 

облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у 

фiнансової звiтностi, а також мають вплив на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв 

та зобов'язань. Оцiнки та судження регулярно переглядаються й базуються на досвiдi 

Керiвництва та iнших зовнiшнiх i внутрiшнiх факторах, уключаючи майбутнi подiї, 



очiкування яких за наявних умов є об?рунтованим. 

 

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запорiжжя вiд 01 грудня 2018 року задоволено 

клопотання Мешкової Iрини Анатолiївни, яка дiє в iнтересах ПАТ "Запорiзький завод 

"Перетворювач", про скасування арешту майна в кримiнальному провадженнi 

№12016080050002770 вiд 30.04.2016р. за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, 

ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.1 ст.383, ч.1 ст.358, ч. 1 ст.357 КК України. 

Скасовано накладений 25.11.2017р. ухвалою Жовтневого районного суду м.Запорiжжя 

(провадження №1-кс/331/4357/2017) арешт з грошових коштiв, якi зберiгаються на 

депозитному рахунку №26009176688102 та рахунках №26002176688002, №26003176688001, 

№26046176688002, вiдкритих в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), м.Київ, вул.С.Петлюри, 30. 

Запорiзьким Окружним адмiнiстративним судом вiд 20.11.2018р. по справi №0840/3657/18 

винесене рiшення щодо стягнення з Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький завод 

"Перетворювач" штраф за правопорушення на ринку цiнних паперiв на пiдставi постанови вiд 

28.08.2015 № №301-ДН-1-Е у сумi 3400,0грн. - рiшення суду Товариством виконано, штраф 

перерахований в повному обсязi вiдповiдно до платiжного доручення №286 вiд 26.12.2018р.  

 

Запорiзьким Окружним адмiнiстративним судом вiд 21.02.2018р. по справi №808/4036/14 

винесене рiшення щодо стягнення з Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький завод 

"Перетворювач" штраф за правопорушення на ринку цiнних паперiв на пiдставi постанови вiд 

14.11.20012р. №897-ЦА-УП-Е у сумi 1700,0грн. Штраф сплачено за платiжним доручення 

№3150 вiд 05.04.2018 

 

Штраф за постановою НКЦПФР № 734-СХ-3Е вiд 13.12.2018р. перерахований в повному 

обсязi вiдповiдно до платiжного доручення №303 вiд 27.12.2018р.  

 

Штраф за постановою НКЦПФР № 735-СХ-3Е вiд 13.12.2018р. у сумi 1700,00 грн. 

перерахований в повному обсязi вiдповiдно до платiжного доручення №302 вiд 27.12.2018р 

 

ПАТ "Завод "Перетворювач" у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018р. та у 

Звiтi про власний капiтал за 2018 рiк проведено коригування залишкiв на початок звiтного 

перiоду на загальну суму 10860тис.грн., в тому рахунку 162тис.грн. - "Виправлення помилок" 

(р.4010) та 10698тис.грн. - "Iншi змiни" (р.4090). Вiдповiдно до пояснень, наданих 

управлiнським персоналом, Товариством проведено коригування залишкiв на початок звiтного 

перiоду по рахунках 23 "Незавершене виробництво", 39 "Витрати майбутнiх перiодiв" та 44 

"Нерозподiлений прибуток" на суму 10567,2тис.грн. завдяки сторнуванню витрат виробництва 

та витрат майбутнiх перiодiв. 

 

Аналiз фiнансово-майнового стану Товариства аудитором проведений на пiдставi даних 

економiчних показникiв Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 р. та Звiту 

про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк. Результати розрахунку 

представленi в таблицi 1.  

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 



здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи 

питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має 

iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 

  

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi  

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо 

професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм 

того, ми:  

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  Ризик не виявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

 o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю ;  

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 



iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

  

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв  

 

Основнi вiдомостi  про емiтента 

 

Повне найменування - Публiчне Акцiонерне Товариство "Запорiзький завод  "Перетворювач": 

Код за ЄДРПОУ-05755571; 

Мiсцезнаходження - 69069, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, Днiпровське шосе, будинок 9; 

Дата державної реєстрацiї - 09.03.1995р. 

 

Види дiяльностi за КВЕД згiдно Статуту (основний): 

 

27.11 Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв 

Стан бухгалтерського облiку та звiтностi 

 

Бухгалтерськiй облiк Товариством в цiлому ведеться у вiдповiдностi з вимогами Закону 

України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 

16.07.1999р., Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та iнших нормативних 

документiв щодо питань органiзацiї бухгалтерського облiку, якi дiяли в звiтному перiодi та у 

вiдповiдностi з облiковою полiтикою, прийнятою Товариством. 

 

Облiкова полiтика ПАТ "Запорiзький завод "Перетворювач", встановлена наказом №4 вiд 

18.01.2017р., та розроблена з дотриманням вимог чинного законодавства України з питань 

ведення бухгалтерського облiку та за перiод, що перевiрявся, доповнювався щодо визнання та 

облiку фiнансових iнструментiв, про що було видано наказ №1 вiд 16.01.2018р. 

 

Первиннi документи з облiку фiнансово-господарської дiяльностi складаються на типових 

формах, в яких операцiї вiдображаються згiдно з нормативними актами, затвердженими 

Мiнiстерствами фiнансiв та статистики України. 

 

Оцiнка статей активiв, зобов'язань та власного капiталу та їх розкриття здiйснюється 

Товариством в цiлому вiдповiдно до принципiв, встановлених Мiжнародними стандартами 

бухгалтерського облiку та Наказом про облiкову полiтики Товариства. 

 

Фiнансову звiтнiсть було складено за формами, встановленими Нацiональним положенням 

(стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" iз змiнами та 

доповненнями, який затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013р. 

№73. 

 

Розкриття iнформацiї про власний капiтал  



 

Станом на 31.12.2018р. статутний капiтал Товариств складає 143тис.грн., подiлений на 

2852052шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,05грн. Розмiр статутного 

капiталу, вiдображений в балансi, вiдповiдає розмiру затвердженому Статутом. Статутний 

капiтал сформований повнiстю. Сплата учасникiв своїх часток в статутний капiтал проведена 

у термiн, вiдповiдно до чинного законодавства у повному обсязi. Протягом перiоду, що 

перевiрявся, розмiр статутного капiталу не змiнювався. 

 

Iнший додатковий капiтал в балансi станом на 31.12.2018р. складає 26 тис.грн., що на 

21тис.грн. менше, нiж станом на 31.12.2017р. Протягом звiтного перiоду вартiсть додаткового 

капiталу змiнювалась за рахунок амортизацiї ранiше проiндексованих необоротних активiв, 

що є власнiстю Фонду державного майна та знаходяться у користуваннi ПАТ "Завод 

"Перетворювач". Резервний капiтал не сформований. 

 

Облiк нерозподiленого прибутку ведеться у порядку, визначеному вiдповiдними 

нормативними документами з бухгалтерського облiку та Статутом. Результатом 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2018 рiк є збиток у сумi 3216тис. грн. Таким чином, 

станом на 31.12.2018г. сума нерозподiленого прибутку в балансi ПАТ "Завод "Перетворювач" 

складає 44223тис.грн. 

 

Отже, власний капiтал ПАТ "Завод "Перетворювач" станом на 31.12.2018р. становить 

44392тис.грн. 

 

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства 

 

Величина чистих активiв ПАТ "Завод "Перетворювач" становить 44392тис. грн., що на 

44249тис.грн. бiльш, нiж величина статутного капiталу. Розмiр чистих активiв вiдповiдає 

вимогам ст.155 ЦКУ. 

 

Перевiркою встановлено, що фiнансовi звiти в основному об'єктивно та достовiрно 

розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2018 рiк, тобто про розмiр 

його статутного капiталу та нерозподiленого прибутку. 

 

Розкриття iншої iнформацiї 

 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами суттєвих невiдповiдностей 

мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається 

емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю, не 

встановлено. 

 

Звiт керiвництва (звiт про управлiння) вiд 12.04.2019р., складений у вiдповiдностi до вимог 

статей 40 та 40? Закону України вiд 23.02.2006р. № 3480-IV "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" 

 

На нашу думку, Звiт керiвництва (звiт про управлiння) ПАТ "Завод "Перетворювач" мiстить 

достатнiй обсяг розкриття iнформацiї, передбачений законодавством України. 

 

Крiм того, ми перевiрили наявнiсть iнформацiї стосовно наступних питань: 

- посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

- iнформацiя про практику корпоративного управляння, застосовувану понад визначенi 

законодавством вимоги; 



- iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на 

зборах рiшень; 

- персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу емiтента, 

iнформацiю про проведенi засiдання та прийнятi на них рiшення. 

 

За результатами такої перевiрки встановлено: 

- власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння Товариством був 

прийнятий в 08.06.2012р.; 

- практика корпоративного управлiння, що застосовується Товариством, виконується в 

межах законодавства та у вiдповiдностi з нормами Статуту Товариства; 

- наданий звiт мiстить вiдомостi щодо непроведення загальних зборiв акцiонерiв в 

звiтному перiодi; 

- наданий Звiт мiстить персональний склад наглядової ради, iнформацiю щодо того, що в 

поточному роцi засiдання Наглядової ради не проводилося; 

- також Звiт мiстить iнформацiю про виконавчий орган Товариства, його права та 

обов'язки. 

 

Протягом звiтного року в ПАТ "Завод "Перетворювач" функцiонували органи корпоративного 

управлiння, порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя, органiзацiя роботи та 

вiдповiдальнiсть визначенi Статутом Товариства вiдповiдно до Закону України "Про 

акцiонернi товариства" № 514 вiд 17.09.2008року та iнших положень.   

 

Структура корпоративного управлiння на Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та складається iз наступних органiв: 

- вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв; 

- Наглядова рада Товариства; 

- Правлiння Товариства. 

 

Ревiзiйна комiсiя чи посада ревiзора у Товариствi вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду 

Наглядова рада вiдслiдковувала ефективнiсть органiзацiї управлiння на пiдприємствi, 

здiйснювала контроль за процесом розкриття i розмiщення iнформацiї, контролювала основнi 

витрати та надходження. 

 

Порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи i 

вiдповiдальнiсть визначенi Статутом Товариства та вiдповiдними положеннями.  

 

Пiдроздiл внутрiшнього аудиту не створений. 

 

В звiтному перiодi Товариство не здiйснювало господарськi операцiї по iпотечним облiгацiям. 

 

Зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами станом на 31.12.2018р. Товариство 

не має. 

 

Iнформацiя стосовно забезпечення випуску цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки у звiтному 

перiодi Товариство не здiйснювало випуск цiнних паперiв. 

 

На пiдставi запитiв, направлених управлiнському персоналу, воно нас повiдомило, що у 2018 

роцi операцiї лiстiнгу (делiстiнгу) цiнних паперiв Товариством на фондовому ринку не 

проводилося. 

 

Протягом 2018 року Товариством не приймались рiшення щодо: 



ў Розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу; 

ў Про викуп власних акцiй; 

ў Про припинення дiяльностi Товариства; 

ў Зменшення (збiльшення) статутного капiталу. 

 

Протягом 2018 року не вiдбувалися змiни у складi посадових осiб Товариства. 

 

Вiдповiдно до "Особливої  iнформацiї", наданої управлiнським персоналом Товариства, 

21.02.2019р. на пiдставi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного депозитарiєм - 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на облiкову дату 15.02.2019р. емiтенту стало вiдома 

iнформацiя про змiну власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй 

у зв'язку з вiдчуженням цих акцiй, а саме: 

розмiр частки акцiонера - фiзичної особи Махненко Юрiя Юхимовича до змiн становив 

10,2591%, пiсля змiн - 0%. Яким чином вiдбулося вiдчуження наразi невiдомо. 

 

Новим учасником ПАТ "Завод "Перетворювач" є Махненко Олександра Юрiївна, яка набула 

долю в статутному капiталi Товариства в розмiрi 10,2591%. 

 

Вiдповiдно до даних розмiщених на  сайтi smida.gov.ua по емiтенту 05755571 в роздiлi 

"Iнформацiя щодо вчинених правочинiв поза фондовою бiржею" власник 10% акцiй змiнився 

07.11.2018р. 

 

Позик та довгострокових кредитiв банкiв на суму, що перевищує 25% активiв товариство не 

має. Дивiденди за 2017р. та 2018р. не нараховувались та не виплачувались. 

 

Судових справ, розмiр позовних вимог яких складає суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв 

Товариства, в звiтному роцi не було. 

 

Протягом звiтного перiоду загальнi збори акцiонерiв не скликалися. 

 

Вартiсть активiв станом на 01.01.2018 року складає 146183тис.грн. Сума мiнiмального 

правочину, який пiдлягає аудиторським процедурам, складає 14618,3тис.грн. Протягом 2018 

року Товариством не було здiйснено правочини, сума яких дорiвнює або бiльше 10% активiв 

Товариства станом на 01.01.2018р. 

 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння та аналiзу 

"Iнформацiї про стан корпоративного управлiння", наведеної у рiчному фiнансовому звiтi 

Товариства, можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного 

управлiння у ПАТ "Завод "Перетворювач" вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства" та положенням Статуту. Контроль за дiяльнiстю Товариства 

здiйснювався Наглядовою радою. 

 

Ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства аудитором не були 

iдентифiкованi. 

 

Аналiз показникiв фiнансово - майнового стану ПАТ "Завод "Перетворювач" (розрахунок яких 

є невiд' ємною частиною Звiту), якi вiдображають наявнiсть, розмiщення , використання 

фiнансових ресурсiв, платоспроможнiсть, фiнансову стiйкiсть, свiдчить , що Товариство, має 

незадовiльний фiнансовий стан. 

 

Аудит проводився на пiдставi договору за №15 вiд 11.03.2019р. з.15.03.2019 року по 



16.04.2019 року. 

 

Незалежна аудиторська фiрма ТОВ "АУДIТ-ВIД та К°" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi 

свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм  за № 0945 вiд 26.01.2001р., виданого 

Аудиторською палатою України , дiю якого продовжено до 24.09.2020 року. 

ТОВ " АУДIТ-ВIД та К°" розташовано за адресою 69035,м. Запорiжжя , пр. Соборний б.161, 

оф.10 тел/факс 213-26-43. 

 

Генеральний директор        В.I.Драч 

ТОВ "АУДIТ-ВIД та К°" 

(Сертифiкат серiї "А" № 003660 

вiд 14.02.1995р.) 

16.04.2019р. 

 

Додаток до ЗВIТУ незалежного аудитора  

 

"ПАТ "Завод "Перетворювач" за 2018 рiк 

 

  Розрахунок    

Показники Формула 

розрахунку На 

31.12.2017р. На 

31.12.2018р. Норма 

тивне значе 

ння Примiтки 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф.1 р.1165 

---------------- 

ф.1 р. 1695 2382 

------------- = 0,025 

96180 222 

------------- = 0,002 

100412  

  0,25 Товариство  має можливостi погасити поточнi зобов'язання негайно лише 0,002% 

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1 р. 1195 

--------------- 

ф.1 р. 1695 66960 

----------   = 0,70 

96180 73402 

----------   = 0,73 

100412 1,0 - 1,5 Показує на скiльки поточнi зобов'язання   Товариства не 

погашаються оборотними  активами.  

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним Капiталом (фiнансу-вання) ф.1 (р.1595+ р.1695) 

---------------- 

ф.1 р. 1495 

 98554 

---------- =  2,07 

47629 102537 

---------- =  2,31 

44392 0,5 - 1,0 Дiяльнiсть Товариства  залежна вiд позикових коштiв  

 



Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi) ф.1 р. 1495 

--------------- 

ф.1 р. 1900 47629 

--------- = 0,33 

146183 

 44392 

--------- = 0,30 

146929 

 > 0,5 

(або 

50%) Дiяльнiсть Товариства  здiйснюється за рахунок  власних коштiв лише на 30%.  

 

За результатами аналiзу лiквiдностi пiдприємства встановлено, що на 1 грн. поточних 

зобов'язань пiдприємство має 0,002 грн. високолiквiдних активiв. Коефiцiєнт загальної 

лiквiдностi показує, що поточнi зобов'язання Товариства не погашаються оборотними 

активами. Господарська дiяльнiсть залежна вiд позикових коштiв, про що свiдчить коефiцiєнт 

покриття зобов'язань власним капiталом (фiнансування). Показник коефiцiєнту фiнансової 

стiйкостi (платоспроможностi) в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом зменшився з 0,33 

до 0,30, що свiдчить про збiльшення залежностi роботи Товариства вiд зовнiшнiх джерел 

фiнансування. 

Товариство не забезпечено власними оборотними засобами, так, чистий оборотний капiтал 

(ф.1 р.1195-р.1695) станом на 31.12.2018р. становить "-"27010 тис.грн., вiдємне значення 

коефiцiєнту збiльшилося порiвняно з попереднiм звiтним перiодом. 

Фiнансовий результат вiд звичайної дiяльностi в 2018 роцi є збитковим.  

Таким чином, виходячи iз системи показникiв, якi вiдображають наявнiсть, розмiщення, 

структуру джерел засобiв, ступень залежностi вiд iнвесторiв та кредиторiв, використання 

фiнансових ресурсiв та отриманого фiнансового результату вiд фiнансово-господарської 

дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький завод "Перетворювач", можна 

зробити висновок, що фiнансовий стан Товариства є незадовiльним.  

 

 

Генеральний директор 

ТОВ "АУДIТ-ВIД та К°"            В.I.Драч 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Голова правлiння стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 

вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України 

<Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>, мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних 

ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 


