Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор

Мотренко Олександр Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05755625
4. Місцезнаходження
Запорізька, Днiпровський, 69093, м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2
5. Міжміський код, телефон та факс
(061) 701-79-46 (061) 701-79-12
6. Електронна поштова адреса
office@zkz.ua

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

26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку" №81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zkz.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2018
(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
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
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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

2

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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі
наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається у зв'язку iз тим, що ПрАТ
"ЗКЗ" не здiйснює господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не
приймав участi в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не наводиться в зв'язку iз тим, що Наглядовою радою ПрАТ
"ЗКЗ" не приймалось рiшення про обрання корпоративного секретаря.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство не наводиться в зв’язку з тим, що рейтингову оцiнку протягом звiтного
перiоду Товариство не проходило.
10. Iнформацiя про дивiденди не надається у зв'язку з тим, що Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗКЗ" рiшення
про виплату дивiдендiв не приймалось.
12-2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здiйснювало
у звiтному перiодi випуску облiгацiй.
12-3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ
"ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iнших цiнних паперiв.
12-4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного року ПрАТ "ЗКЗ"
не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв.
12-5) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не наводиться у зв'язку з тим,
що ПрАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi викупу власних акцiй.
14-4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14-5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться у зв'язку iз тим, що Товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
14-8) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, не наводиться у зв'язку з тим, що у звiтному перiодi зазначенi рiшення не приймались.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не наводиться у зв'язку iз тим, що ПрАТ "ЗКЗ"
не мало у звiтному перiодi боргових цiнних паперiв.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не наводиться у зв'язку iз тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у
звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
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19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не наводиться у зв'язку iз тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не
здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй.
20. 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 тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску
iпотечних облiгацiй.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не наводиться у зв'язку з тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у
звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв.
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не наводиться у зв'язку iз тим, що ПрАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у
звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв.
23. Основнi вiдомостi про ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду
випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не
здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом
звiтного перiоду випуск вiдповiдних цiнних паперiв.
27. Правила ФОН не наводяться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск
вiдповiдних цiнних паперiв.
28. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) наведено в розiдiлi 29.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не
наводиться, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв не наводиться у зв'язку з тим, що емiтент не здiйснював протягом звiтного перiоду випуск вiдповiдних
цiнних паперiв.
33. У зв'язку iз тим, що у звiтному перiодi Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №526934
3. Дата проведення державної реєстрації
14.11.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
523776.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
257
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.32 Виробництво iнших видiв електронних i електричних проводiв та кабелiв
24.45 Виробництво iнших кольорових металiв
46.52 Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткуванням, деталями до нього
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до абзацу 2 пункту 5 глави 4 роздiлу 3 положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013, iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють
емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26001619939040
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
5) МФО банку
300012
6) поточний рахунок
26001619939039
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
Ідентифікаційний код
особи засновника та/або юридичної особи засновника
учасника
та/або учасника
Держава Україна в особi
Запорiзької обласної ради
народних депутатiв

20507422

Місцезнаходження

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

69107 м. Запорiжжя пр.
Соборний, б.164

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Куликова Людмила Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1955
5) освіта**
Вища. Закiнчила Харкiвський авiацiйний iнститут за спецiальнiстю «авiаприладобудування», квалiфiкацiя – iнженерелектромеханiк
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український енергетичний реєстр", посада – директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2017 До моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про переобрання Голови Наглядової ради
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в
тому числi затвердження Положення «Про надання iнформацiї акцiонерам Приватного акцiонерного товариства
«Запорiзький кабельний завод» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», внесення змiн до них;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства,
затвердження їх положень, внесення змiн до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв,
затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках
його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
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- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором,
укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд
iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї
Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення
спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у
межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових
органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на
укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у
складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання
установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та
Статутом Товариства;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв питання про надання згоди на вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або
їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та
звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння
Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських
товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним
бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово - господарської дiяльностi залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за господарською
дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених
законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного
бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за
дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською
дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку
пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту,
об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час
проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
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- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною
iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на
розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi);
проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на
розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї
акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за
розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Голова Наглядової ради:
- розподiляє обов’язки мiж членами Наглядової ради та визначає їх повноваження;
- органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за виконанням рiшень Наглядової ради;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
- пiдтримує постiйнi контакти та представляє Наглядову раду у роботi з iншими органами Товариства, з державними i
громадськими органами, з будь-якими пiдприємствами, органiзацiями, установами та громадянами;
- пiдписує документи, виданi Наглядовою радою, в тому числi вiдповiдi на запити;
- готує проект звiту та звiтує перед рiчними Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; своїм рiшенням
Наглядова рада може делегувати цi повноваження iншому члену Наглядової ради;
- пiдписує вiд iменi Товариства контракт (строковий трудовий договiр) з Генеральним директором та додатковi угоди
до нього, якими визначаються умови здiйснення Генеральним директором власних прав та обов’язкiв, розмiр та
порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Наглядової ради.
Обов'язки Голови Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б
у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень,
не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених
законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Наглядової ради.
Протягом 2017 року в персональному складi Наглядової ради Товариства вiдбулись наступнi змiни:
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства на пiдставi ч.1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та п.10.1 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради, у зв’язку з
чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Куликової Людмили Олексiївни.
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну, обрано на посаду члена
Наглядової ради.
12.04.2017р. Наглядовою радою ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про Наглядову раду Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПАТ
«ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради, у зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну обрано
на посаду Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ».
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової
ради ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим припинено повноваження Голови Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Куликової Людмили
Олексiївни. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування
Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
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товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну, обрано на посаду члена
Наглядової ради. Строк, на який особу обрано членом Наглядової ради – три роки.
24.10.2017р. Наглядовою радою ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради ПрАТ
«ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради, у зв’язку з чим Куликову Людмилу Олексiївну обрано
на посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ». Строк, на який обрано на посаду Голови Наглядової ради - до
моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про переобрання Голови Наглядової ради.
Обрана Головою Наглядової ради особа є акцiонером Товариства. Протягом звiтного перiоду Товариство не
виплачувало Головi Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числi в натуральнiй формi. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини у Куликової Л.О. вiдсутня. Загальний стаж роботи Куликової Л.О. – 38 рокiв. Перелiк
попереднiх посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний спецiалiст корпоративного вiддiлу,
начальник вiддiлу контролю та внутрiшнього аудиту, начальник вiддiлу торгiвлi цiнними паперами, директор, член
наглядової ради. Протягом звiтного перiоду Куликова Л.О. обiймала наступнi посади на iнших пiдприємствах:
директор в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Український енергетичний реєстр» (мiсцезнаходження - м.
Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6, 01010). Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з
тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чернухiн Андрiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища. Закiнчив Вищу школу КДБ СРСР, спецiальнiсть: правознавство, квалiфiкацiя юрист
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Глобал Енерджi», посада - заступник генерального директора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в
тому числi затвердження Положення «Про надання iнформацiї акцiонерам Приватного акцiонерного товариства
«Запорiзький кабельний завод» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», внесення змiн до них;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства,
затвердження їх положень, внесення змiн до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв,
затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках
його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
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- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором,
укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд
iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї
Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення
спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у
межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових
органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на
укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у
складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання
установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та
Статутом Товариства;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв питання про надання згоди на вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або
їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та
звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння
Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських
товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним
бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово - господарської дiяльностi залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за господарською
дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених
законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного
бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за
дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською
дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку
пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту,
об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час
проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною
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iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на
розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi);
проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на
розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї
акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за
розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Права члена Наглядової ради:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених
пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової
ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену
Наглядової ради протягом п’яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Обов'язки члена Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б
у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень,
не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених
законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Наглядової ради.
Протягом 2017 року в персональному складi Наглядової ради Товариства вiдбулись наступнi змiни:
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства на пiдставi ч.1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та п.10.1 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради, у зв’язку з
чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Чернухiна Андрiя Миколайовича.
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим Чернухiна Андрiя Миколайовича обрано на посаду члена
Наглядової ради.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової
ради ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Чернухiна Андрiя
Миколайовича. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та
найменування Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим Чернухiна Андрiя Миколайовича обрано на посаду члена
Наглядової ради. Термiн, на який обрано особу – три роки.
Обрана членом Наглядової ради особа є акцiонером Товариства.
Протягом звiтного перiоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числi в
натуральнiй формi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Чернухiна А.М. вiдсутня. Загальний
стаж роботи Чернухiна А.М. – 32 роки. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти
рокiв: вiйськовий пенсiонер, заступник генерального директора. Протягом звiтного перiоду Чернухiн А.М. обiймав
наступнi посади на iнших пiдприємствах: заступник генерального директора в Товариствi з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Глобал Енерджi» (мiсцезнаходження - м. Київ вул. Госпiтальна, 12д, 01901). Iнформацiя щодо
паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.

11

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рибалко Олександр Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища. Закiнчив Запорiзький iнститут державного i мунiципального управлiння, спецiальнiсть правознавство,
квалiфiкацiя юрист
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", посада: провiдний юрисконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених Статутом, а також переданих
на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, в
тому числi затвердження Положення «Про надання iнформацiї акцiонерам Приватного акцiонерного товариства
«Запорiзький кабельний завод» та Положення «Про порядок нарахування та виплати дивiдендiв Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», внесення змiн до них;
- створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства,
затвердження їх положень, внесення змiн до них;
- затвердження органiзацiйної структури управлiння Товариства;
вирiшення усiх питань щодо скликання та проведення Загальних зборiв;
- прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
- прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй та податкових векселiв,
затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рiшення про їх викуп;
- затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв, iнших речей або майнових чи вiдчужуваних прав) у випадках
його оцiнки, передбачених Статутом та законодавством, а також прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна
Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту (строкового трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором,
укладення та розiрвання контракту, встановлення розмiру його винагороди. Контракт з Генеральним директором вiд
iменi Товариства пiдписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах компетенцiї
Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень на час проведення
спецiальних перевiрок, передбачених законодавством та Статутом, але не бiльше нiж на три мiсяцi, та обрання особи,
яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора. Призначена особа, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження Генерального директора, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у
межах компетенцiї Генерального директора, визначеної Статутом, якщо iнше не визначено у рiшеннi при її обраннi;
- визначення порядку проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства, обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством;
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- вирiшення питань про участь та припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, пiдприємствах, установах, органiзацiях (у тому числi мiжнародних, благодiйних та iнших неприбуткових
органiзацiях); про заснування iнших юридичних осiб; надання попередньої згоди Генеральному директору на
укладення Товариством договорiв, правочинiв чи вчинення операцiй щодо набуття чи припинення участi Товариства у
складi iнших юридичних осiб, в тому числi надання попередньої згоди Генеральному директору на пiдписання
установчих документiв таких юридичних осiб або змiн до них;
- вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу,
видiлу або перетворення Товариства;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством та
Статутом Товариства;
- подання на розгляд Загальним зборам пропозицiй про надання згоди на вчинення значних правочинiв;
- прийняття рiшення про надання згоди на вчинення чи вiдмову у наданнi згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних
зборiв питання про надання згоди на вчинення цих правочинiв;
- визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або
їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
- прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги,
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
- надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка
придбала контрольний пакет акцiй, у випадках, визначених законодавством;
- затвердження порядку i умов залучення до Товариства iнвестицiй, у тому числi iноземних;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур керiвникiв за функцiями управлiння (їх призначення та
звiльнення, за виключенням звiльнення за власним бажанням) вiдповiдно до органiзацiйної структури управлiння
Товариства;
- погодження за поданням Генерального директора кандидатур на посади керiвникiв залежних господарських
товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв (їх призначення та звiльнення, за виключенням звiльнення за власним
бажанням), визначення умов оплати їх працi;
- прийняття рiшень про проведення позачергових ревiзiй, аудиту фiнансово - господарської дiяльностi залежних
господарських товариств та вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд рiчних звiтiв, балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї;
- визначення форм контролю за дiяльнiстю Генерального директора, здiйснення контролю за господарською
дiяльнiстю Товариства, iнiцiювання, в разi необхiдностi, проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок
господарської дiяльностi Товариства, розгляд результатiв ревiзiй, аудиту;
- попереднiй розгляд всiх матерiалiв, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крiм випадкiв, передбачених
законодавством;
- подання Загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Товариства;
- подання Загальним зборам пропозицiй вiдносно викупу Товариством розмiщених ним акцiй;
- контроль за реалiзацiєю основних напрямкiв дiяльностi Товариства, ухвалення його стратегiї, погодження рiчного
бюджету, бiзнес-планiв та здiйснення контролю за їх реалiзацiєю;
- аналiз та оцiнка дiй Генерального директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та
цiнової полiтики, додержання рацiональної номенклатури товарiв i послуг, здiйснення iнших дiй щодо контролю за
дiяльнiстю Генерального директора;
- забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за господарською
дiяльнiстю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недолiкiв системи контролю, розробку
пропозицiй та рекомендацiй щодо їх вдосконалення, здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту,
об’єктивнiстю та незалежнiстю аудитора, здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час
проведення перевiрок Ревiзiйною комiсiєю та зовнiшнiм аудитором);
- розгляд висновкiв, матерiалiв перевiрок та службових розслiдувань, що проводяться Ревiзiйною комiсiєю за власною
iнiцiативою, за рiшенням Загальних зборiв, Наглядової ради чи за вимогою акцiонерiв Товариства;
- розгляд та затвердження квартальних звiтiв, якi подає Генеральний директор, а також погодження i внесення на
розгляд Загальних зборiв рiчних результатiв дiяльностi Товариства (в тому числi рiчної фiнансової звiтностi);
проведення перевiрки достовiрностi рiчної та квартальної фiнансової звiтностi до її оприлюднення та (або) подання на
розгляд Загальних зборiв;
- визначення загальних засад iнформацiйної полiтики Товариства; встановлення порядку надання iнформацiї
акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами; визначення перелiку вiдомостей, якi становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю, а також встановлення порядку доступу до такої iнформацiї; здiйснення контролю за
розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики Товариства;
- погодження наказiв або iнших рiшень Генерального директора за його поданням;
- вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради.
Права члена Наглядової ради:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження на засiданнях Наглядової ради;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Наглядової ради отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених
пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Наглядової ради, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової
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ради; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену
Наглядової ради протягом п’яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.
Обов'язки члена Наглядової ради:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б
у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою;
- брати участь у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
них iз зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень,
не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених
законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Наглядовiй радi повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Наглядову раду та Генерального директора про настання
обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Наглядової ради.
Протягом 2017 року в персональному складi Наглядової ради Товариства вiдбулись наступнi змiни:
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв Товариства на пiдставi ч.1 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та п.10.1 Статуту прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової ради, у зв’язку з
чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олександра Вiкторовича.
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим Рибалко Олександра Вiкторовича обрано на посаду члена
Наглядової ради.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.18 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та п.9.3.5 Статуту ПАТ «ЗКЗ» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Наглядової
ради ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим припинено повноваження члена Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» - Рибалко Олександра
Вiкторовича. Рiшення прийнято у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування
Товариства, затвердження нових редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.17 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Наглядової ради Товариства, у зв’язку з чим Рибалко Олександра Вiкторовича обрано на посаду члена
Наглядової ради. Термiн, на який обрано посадову особу - три роки.
Обрана членом Наглядової ради особа є акцiонером Товариства.
Протягом звiтного перiоду Товариство не виплачувало члену Наглядової ради будь-яку винагороду, в тому числi в
натуральнiй формi. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у Рибалко О.В. вiдсутня. Загальний стаж
роботи Рибалко О.В. – 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв:
провiдний юрисконсульт. Протягом звiтного перiоду Рибалко О.В. обiймав наступнi посади на iнших пiдприємствах:
провiдний юрисконсульт в Приватному акцiонерному товариствi «Запорiжтрансформатор» (мiсцезнаходження м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600), член наглядової ради в Приватному акцiонерному товариствi
«Запорiжтрансформатор» (мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600), член наглядової ради в
Приватному акцiонерному товариствi «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв» (мiсцезнаходження м.Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, 69124). Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що
особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Линда Свiтлана Iванiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
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4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища. Закiнчила Запорiзький нацiональний унiверситет, спецiальнiсть Бухгалтерський облiк та аудит.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", начальник бюро бюджетування та контролю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2017 До моменту прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення про переобраня Голови Ревiзiйної комiсiї.
9) Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до
бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух
Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства,
укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та
позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного)
року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв.
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї:
- розподiляє обов'язки мiж членами Ревiзiйної комiсiї та окреслює коло їх повноважень;
- органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Ревiзiйною
комiсiєю;
- координує пiдготовку i скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
- готує та виносить на розгляд Загальних зборiв, щонайменше раз на рiк, звiт та висновки про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього
(звiтного) року;
- пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;
- вирiшує iншi питання, якi необхiднi для органiзацiї дiяльностi Ревiзiйної комiсiї в межах її компетенцiї;
- iншi повноваження, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства
"Запорiзький кабельний завод" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового
договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
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- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень,
не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених
законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну вiдому iнформацiю, про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
- iншi обов'язки, визначенi Статутом, Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства
"Запорiзький кабельний завод" та Законом України "Про акцiонернi товариства" та умовами цивiльно-правового
договору, що укладається Головою Ревiзiйної комсiсiї.
Протягом 2017 року в персональному складi Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдбулись наступнi змiни.
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Линди Свiтлани Iванiвни. Рiшення прийнято у
зв’язку з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ».
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї.
12.04.2017р. Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ
«ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну обрано на
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ».
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим
припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Линди Свiтлани Iванiвни. Рiшення прийнято у
зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових
редакцiй Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну, обрано на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї. Термiн, на який особу обрано членом Ревiзiйної комiсiї - три роки.
24.10.2017р. Ревiзiйною комiсiєю ПрАТ «ЗКЗ» на пiдставi п. 7.2. положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод», у зв'язку з обранням нового складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ
«ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї, у зв’язку з чим Линду Свiтлану Iванiвну обрано на
посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗКЗ». Строк, на який особу обрано на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї - до
моменту прийняття Ревiзiйною комiсiєю рiшення про переобраня Голови Ревiзiйної комiсiї.
З Головою Ревiзiйної комiсiї був укладений цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору
зазначенiй особi один раз на квартал виплачувалась винагорода в розмiрi 1300,00 грн. Починаючи з другого кварталу
2017 року з Головою Ревiзiйної комiсiї укладено новий цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов якого
зазначенiй особi винагорода не виплачується. Протягом звiтного перiоду зазначенiй особi виплачено винагороду в
розмiрi 2600,00 грн. за четвертий квартал 2016 року та перший квартал 2017 року. Будь-якої iншої винагороди, в тому
числi в натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду Линдi С.I. Товариством не виплачувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Линда С.I. не має.
Загальний стаж роботи Линди С.I. – 26 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Линда С.I. займала протягом останнiх
п’яти рокiв: начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку, начальник бюро бюджетування та контролю, член
ревiзiйної комiсiї, голова ревiзiйної комiсiї.
Протягом звiтного перiоду Линда С.I. обiймала наступнi посади на iнших пiдприємствах: начальник бюро
бюджетування та контролю в Приватному акцiонерному товариствi «Запорiжтрансформатор» (мiсцезнаходження м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600), член ревiзiйної комiсiї в Приватному акцiонерному товариствi
«Запорiжтрансформатор» (мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600), член ревiзiйної комiсiї в
Приватному акцiонерному товариствi «Завод малогабаритних трансформаторiв» (мiсцезнаходження - м.Запорiжжя,
Днiпровське шосе, 3, 69600), член ревiзiйної комiсiї в Приватному акцiонерному товариствi «Запорiзький завод
надпотужних трансформаторiв» (мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, 69124). Iнформацiя щодо
паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття цiєї iнформацiї.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
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Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мотренко Олександр Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища. Закiнчив Запорiзький державний технiчний унiверситет за спецiальнiсю "Електромеханiка", отримав диплом
iнженера-електромеханiка
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗКЗ", виконуючий обов'язки Генерального директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.04.2016 Посадову особу обрано строком на три роки
9) Опис
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю.
Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд та пiд власну вiдповiдальнiсть, ухвалює усi рiшення щодо питань,
якi входять до його компетенцiї, несе вiдповiдальнiсть за результати господарської дiяльностi Товариства згiдно з
принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний
директор пiдпорядкований та пiдзвiтний Загальним зборам та Наглядовiй радi i органiзовує виконання їх рiшень.
Сумiсництво Генеральним директором посад в органах управлiння iнших суб'єктiв господарювання допускається
лише за згодою Наглядової ради.
З Генеральним директором укладається контракт (строковий трудовий договiр), яким визначаються умови здiйснення
ним власних прав та обов'язкiв, розмiр та порядок виплати винагороди, гарантiї та компенсацiї тощо.
Генеральний директор зобов'язаний:
- своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхiднiсть ухвалення того або iншого рiшення,
прийняття якого вiдповiдно до законодавства i Статуту знаходяться в компетенцiї Наглядової ради або Загальних
зборiв;
- звiтувати перед Наглядовою радою про свою дiяльнiсть;
- дiяти на користь акцiонерiв Товариства, здiйснювати свої права i виконувати обов'язки вiдносно Товариства розумно
i сумлiнно;
- виконувати рiшення Загальних зборiв, Наглядової ради та Ревiзiйнiй комiсiї, прийнятi в межах компетенцiї цих
органiв;
- використовувати майновi i немайновi права, що належать Товариству, лише для досягнення цiлей його дiяльностi; бути лояльним по вiдношенню до Товариства;
- не розголошувати третiм особам вiдомостi економiчного, технiчного, органiзацiйно-правового i iншого характеру
про дiяльнiсть Товариства, що складають комерцiйну таємницю, а також не розголошувати i не використовувати в
особистих корисливих iнтересах i на користь третiх осiб iнсайдерську iнформацiю Товариства;
- iнформувати Товариство про своїх афiлiйованих осiб, а також про факт змiни їх складу;
- виконувати iншi обов'язки, покладенi на нього Статутом, контрактом та iншими внутрiшнiми документами
Товариства. Генеральний директор має право:
- запитувати i отримувати будь-яку iнформацiю i документацiю про дiяльнiсть Товариства;
- першого пiдпису усiх фiнансових документiв;
- заохочувати працiвникiв, що вiдзначилися;
- притягувати працiвникiв, що порушили виробничу та/або трудову дисциплiну, а також винних у спричиненнi шкоди
до матерiальної i дисциплiнарної вiдповiдальностi;
- на компенсацiю витрат на вiдрядження, транспортних, представницьких та iнших витрат, якi вiн понiс у процесi
виконання своїх обов'язкiв;
- користуватись iншими соцiальними пiльгами i гарантiями, передбаченими законодавством, контрактом i рiшеннями
Наглядової ради.
Генеральний директор не має права утворювати або брати участь (придбавати акцiї, частки, паї) в пiдприємствах, що
конкурують з Товариством.
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Товариство є основним мiсцем роботи Генерального директора. Генеральний директор може обiймати iншi оплачуванi
посади у державних або суспiльних органах, а також на iнших пiдприємствах, в установах i органiзацiях виключно за
згодою Наглядової ради.
Генеральний директор, а також його афiлiйованi особи не мають права приймати дарунки, iншi прямi або непрямi
вигоди, що мають на метi спонукати Генерального директора до прийняття конкретного господарського рiшення.
Безпосереднє керiвництво функцiональними напрямками дiяльностi Товариства вiдповiдно до органiзацiйної
структури управлiння Товариства здiйснюється керiвниками за функцiями управлiння. Керiвники за функцiями
управлiння призначаються та звiльняються Генеральним директором з врахуванням положень Статуту Товариства.
Генеральний директор самостiйно або iз залученням керiвникiв за функцiями управлiння керує та розпоряджується
всiма справами, майном та коштами Товариства, вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, крiм питань, вiднесених
до компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо
виплаченої йому протягом 2017 року заробiтної плати Генеральним директором ПрАТ «ЗКЗ» не надано. Будь-яких
iнших додаткових винагород, у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2017 року Генеральний директор ПрАТ
«ЗКЗ» не отримував.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Мотренко О.В. не
надав згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
Протягом 2017 року в персональному складi щодо посади Генерального директора змiн не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мотренко О.В. не має.
Загальний стаж роботи Мотренка О.В. – 21 рiк. Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом
останнiх п’яти рокiв: генеральний директор.
Протягом 2017 року Генеральний директор Мотренко О.В. не обiймав посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кучеренко Наталiя Романiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Вища. Закiнчила Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут за спецiальнiстю "Бухгалтерський облiк та аналiз
господарської дiяльностi", отримала диплом економiста.
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", начальник фiнансової бухгалтерiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.05.2012 Посадову особу призначено на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження головного бухгалетра:
- органiзовує роботу фiнансової та бухгалтерської служби i здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй на основi максимальної централiзацiї облiково-обчислювальних
робiт з застосуванням сучасних технiчних засобiв i iнформацiйних технологiй, прогресивних форм i методiв облiку i
контролю рацiонального використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, збереження власностi
пiдприємства;
- забезпечує складання на основi даних бухгалтерського i податкового облiку фiнансової, статистичної i податкової
звiтностi про фiнансове положення, результати дiяльностi i рух грошових коштiв пiдприємства;
- формує вiдповiдно до вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку облiкову полiтику виходячи iз
особливостей структури i дiяльностi пiдприємства, необхiдностi забезпечення його фiнансової стiйкостi;
- органiзовує облiк основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв нематерiальних активiв i капiтальних
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iнвестицiй, виробничих запасiв i готової продукцiї, грошових коштiв i фiнансових iнвестицiй, розрахункових i
кредитних операцiй для визначення достовiрних результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує систематичний, повний i достовiрний облiк виробничих витрат, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї
i випуску продукцiї i iнших робiт, включаючи складання звiтних калькуляцiй собiвартостi продукцiї, виконаних робiт
(послуг);
- забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв з нарахування заробiтної плати i iнших
видiв оплат вiдповiдно до КЗпП України, Закону України "Про оплату працi" i Положенням про оплату працi, що дiє
на пiдприємствi;
- здiйснює контроль за веденням касових операцiй, дотриманням касової дисциплiни, фiнансових, розрахункових i
кредитних операцiй;
- бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, лiквiдацiї втрат i
непродуктивних витрат, а також приймає заходи iз попередження недостач, незаконного використання засобiв i
товарно-матерiальних цiнностей;
- розробляє i впроваджує рацiональну облiкову документацiю, прогресивнi форми i методи бухгалтерського облiку;
- здiйснює контроль за дотриманням порядку розрахункiв i платiжних зобов'язань, використання фонду заробiтної
плати згiдно встановленого штатного розкладу, проведенням iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних
цiнностей i засобiв пiдприємства;
- здiйснює контроль за пiдготовкою форм, розшифровок з податкової звiтностi, надання прогнозних даних податкових
зобов'язань з податку на прибуток i податку на додану вартiсть;
- вирiшує поточнi питання у сферi оподаткування i аудиту господарської дiяльностi пiдприємства;
- органiзовує складання фактичного виконання бюджету постiйних витрат i iнвестицiйного бюджету пiдприємства,
фактичних даних по бюджету постiйних i змiнних витрат;
- здiйснює контроль за своєчасним i достовiрним формуванням фактичної собiвартостi виготовленої i реалiзованої
продукцiї, виконаних робiт, послуг;
- бере участь у впровадженнi нових систем оперативного облiку i аналiзу господарської дiяльностi пiдприємства,
структурних пiдроздiлiв;
- здiйснює координацiю роботи працiвникiв бухгалтерiї по своєчасному, систематичному i повному формуванню
даних по бухгалтерському, податковому управлiнському облiку;
- представляє працiвникiв бухгалтерiї до стимулювання i вносить пропозицiї про залучення їх до дисциплiнарної
вiдповiдальностi.
Повноваження головного бухгалтера:
- представляє, за дорученням Генерального директора, iнтереси Товариства в органах державної влади, на
пiдприємствах, в установах i органiзацiях з питань, що входять у рамки компетенцiї;
- вимагає вiд керiвникiв структурних пiдроздiлiв пiдприємства надання iнформацiї, документiв i пояснення з питань
дотримання порядку облiку, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей,
рацiонального i ефективного використання матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв;
- пiдписує i вiзує документи у межах своєї компетенцiї;
- веде листування iз iншими пiдприємствами i органiзацiями з питань надання iнформацiї i документiв, необхiдних для
виконання посадових обов'язкiв.
Обов'язки головного бухгалтера:
- виконувати обов'язки, встановленi посадовою iнструкцiєю, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
- надавати достовiрнi данi керiвництву пiдприємства, органам державної влади;
- нерозголошувати вiдомостi, якi є комерцiйною таємницею;
- дотримуватись правил внутрiшнього трудового розпорядку, iнструкцiй з охорони працi, пожежної безпеки i
виробничої санiтарiї;
- дотримуватись дiлової етики i пiдтримки iмiджу пiдприємства.
Протягом 2017 року в змiн у персональному складi щодо посади головного бухгалтера Товариства не вiдбулось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кучеренко Н.Р. не має.
Перелiк попереднiх посад, якi посадова особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер.
Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку iз тим, що згоди на розкриття iнформацiї щодо
виплаченої їй протягом 2017 року заробiтної плати Кучеренко Н.Р., не надала, будь-яких iнших додаткових винагород,
у тому числi у натуральнiй формi, протягом 2017 року не отримувала.
Загальний стаж роботи Кучеренко Н.Р. – 30 рокiв. Протягом 2017 року Кучеренко Н.Р. не обiймала посад на будь-яких
iнших пiдприємствах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав) не наводяться у зв'язку iз тим, що Кучеренко Н.Р. не
надала згоди на розкриття цiєї iнформацiї.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї

19

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткачук Юрiй Петрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища. Закiнчив Запорiзьку державну iнженерну академiю, спецiальнiсть економiка пiдприємства, квалiфiкацiя
iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор", радник
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки
9) Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до
бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух
Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства,
укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та
позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного)
року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Член
Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної
комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених
пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної
комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену
Ревiзiйної комiсiї протягом п’яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
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- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б
у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень,
не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених
законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Протягом 2017 року в персональному складi Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдбулись наступнi змiни.
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Ткачука Юрiя Петровича. Рiшення прийнято у зв’язку
з необхiднiстю обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ».
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петровича обрано на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Ткачука Юрiя Петровича. Рiшення прийнято у зв’язку
з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим Ткачука Юрiя Петровича, обрано на посаду члена Ревiзiйної
комiсiї. Посадову особу обрано строком на три роки.
З членом Ревiзiйної комiсiї був укладений цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов зазначеного договору
зазначенiй особi один раз на квартал виплачувалась винагорода в розмiрi 1300,00 грн. Починаючи з другого кварталу
2017 року з членом Ревiзiйної комiсiї укладено новий цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов якого зазначенiй
особi винагорода не виплачується. Протягом звiтного перiоду зазначенiй особi виплачено винагороду в розмiрi
2600,00 грн. за четвертий квартал 2016 року та перший квартал 2017 року. Будь-якої iншої винагороди, в тому числi в
натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду Ткачуку Ю.П. Товариством не виплачувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ткачук Ю.П. не має.
Загальний стаж роботи Ткачука Ю.П. – 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Ткачук Ю.П. обiймав протягом
останнiх п’яти рокiв: фiнансовий директор, член ревiзiйної комiсiї, голова ревiзiйної комiсiї, радник.
Протягом звiтного перiоду Ткачук Ю.П. обiймав наступнi посади на iнших пiдприємствах: радник в Приватному
акцiонерному товариствi «Запорiжтрансформатор» (мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600),
член ревiзiйної комiсiї в Приватному акцiонерному товариствi «Завод малогабаритних трансформаторiв»
(мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, Днiпровське шосе, 3, 69600), голова ревiзiйної комiсiї в Приватному акцiонерному
товариствi «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв» (мiсцезнаходження - м.Запорiжжя, вул. Випробувачiв,
2, 69124). Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття
цiєї iнформацiї.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Турiй Олена Василiвна
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3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища. Закiнчила Iвано-Франкiвський державний технiчний унiверситет нафти i газу за спецiальнiстю економiка
пiдприємства, квалiфiкацiя - iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)", начальник вiддiлу планування та звiтностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2017 Посадову особу обрано строком на три роки
9) Опис
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю.
При здiйсненнi своїх повноважень Ревiзiйна комiсiя:
- перевiряє:
- достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства;
- вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та iнших видiв облiку та звiтностi вiдповiдним
нормативним документам;
- своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку усiх фiнансово-господарських операцiй
вiдповiдно до встановлених правил та порядку їх ведення, вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до
бюджету податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв;
- правильнiсть визначення розмiру Статутного капiталу i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух
Статутного капiталу;
- дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства,
укладення правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства;
- своєчаснiсть та правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства;
- зберiгання грошових коштiв та матерiальних цiнностей;
- використання коштiв Резервного капiталу Товариства;
- правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв;
- дотримання порядку оплати акцiй Товариства;
- фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та
позичкових коштiв;
- контролює дотримання Товариством законодавства;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам;
- щонайменше раз на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновки про результати перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства за пiдсумками попереднього (звiтного)
року;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї
Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Товариства;
- вносить пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагає скликання позачергових Загальних зборiв. Член
Ревiзiйної комiсiї має право:
- брати участь, приймати рiшення, надавати пропозицiї та зауваження при перевiрках та на засiданнях Ревiзiйної
комiсiї;
- за вiдповiдним запитом на адресу Генерального директора вiд iменi Голови Ревiзiйної комiсiї отримувати повну,
достовiрну та своєчасну iнформацiю про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства та його вiдокремлених
пiдроздiлiв, необхiдну йому, як члену Ревiзiйної комiсiї, для вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної
комiсiї; знайомитися з документами та отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються члену
Ревiзiйної комiсiї протягом п’яти робочих днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту;
- вимагати скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї;
- бути присутнiм на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого
голосу.
Член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний:
- дiяти добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства, не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно та розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б
у особи на такiй посадi за подiбних обставин;
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- дотримуватися у своїй дiяльностi вимог законодавства, Статуту, Положення «Про Ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Ревiзiйною комiсiєю;
- брати участь у перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї або завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у них iз
зазначенням причини вiдсутностi;
- дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладення правочинiв, у вчиненнi яких є
особиста заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
- дотримуватися усiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження
iнформацiї з обмеженим доступом. Зберiгати (не розголошувати) комерцiйну таємницю, конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, яка стала вiдома йому у зв'язку з виконанням своїх повноважень,
не розголошувати її особам, якi не мають права доступу до такої iнформацiї (крiм випадкiв, передбачених
законодавством), а також не використовувати її у особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
- своєчасно надавати Загальним зборам та Ревiзiйнiй комiсiї повну та достовiрну iнформацiю, вiдому йому, про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
- повiдомити, не пiзнiше нiж за два тижнi, у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю та Генерального директора про
настання обставин, якi унеможливлюють виконання ним обов’язкiв члена Ревiзiйної комiсiї.
Протягом 2017 року в персональному складi Ревiзiйної комiсiї Товариства вiдбулись наступнi змiни.
29.03.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим Турiй Олену Василiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi
товариства» прийнято рiшення про припинення повноважень всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», у зв’язку з чим
припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» - Турiй Олени Василiвни. Рiшення прийнято у зв’язку з
прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових редакцiй
Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства.
27.09.2017 Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗКЗ» на пiдставi п.19 ч.2 ст.33 Закону України «Про акцiонернi
товариства», у зв’язку з припиненням повноважень Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ», прийнято рiшення про обрання
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, у зв’язку з чим Турiй Олену Василiвну обрано на посаду члена Ревiзiйної комiсiї.
Посадову особу обрано строком на три роки
З членом Ревiзiйної комiсiї укладено новий цивiльно-правовий договiр, вiдповiдно до умов якого зазначенiй особi
винагорода не виплачується. Будь-якої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного перiоду Турiй
О.В. Товариством не виплачувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Турiй О.В. не має.
Загальний стаж роботи Турiй О.В. – 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Ткачук Ю.П. обiймала протягом останнiх
п’яти рокiв: начальник вiддiлу планування та звiтностi, заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу,
начальник вiддiлу планування та звiтностi.
Протягом звiтного перiоду Турiй О.В. обiймала наступнi посади на iнших пiдприємствах: начальник вiддiлу
планування та звiтностi ТОВ «Енергетичний Стандарт (Україна)» (мiсцезнаходження - м.Київ, вул. Лаврська, 16,
01015), член Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький завод надпотужних
трансформаторiв» (мiсцезнаходження – м.Запорiжжя, вул. Випробувачiв, 2, 69124), голова Ревiзiйної комiсiї
Приватного акцiонерного товариства «Запорiжтрансформатор» (мiсцезнаходження – м.Запорiжжя, Днiпровське шосе,
3, 69600). Iнформацiя щодо паспортних даних не наводиться у зв’язку з тим, що особою не надано згоду на розкриття
цiєї iнформацiї.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової
ради

Куликова Людмила Олексiївна

д/н

1

0.0000095

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Чернухiн Андрiй Миколайович

д/н

1

0.0000095

1

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Рибалко Олександр Вiкторович

д/н

1

0.0000095

1

0

0

0

Голова
Ревiзiйної
комiсiї

Линда Свiтлана Iванiвна

д/н

20

0.00019

20

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Ткачук Юрiй Петрович

д/н

20

0.00019

20

0

0

0

Генеральний
директор

Мотренко Олександр
Володимирович

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Кучеренко Наталiя Романiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Турiй Олена Василiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

43

0.0004085

43

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій
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VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім
публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних
товариств)
Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

00213428

69600 Запорізька д/н м.
Запорiжжя Днiпровське шоссе, 3

3814189

33499232

01901 м. Київ д/н м. Київ вул.
Госпiтальна, 12-д

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Приватне акцiонерне товариство
"Запорiжтрансформатор"
ПЗНВIФ "Четвертий" ТОВ "КУА
"Сварог Ессет Менеджмент"

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

36.41

3814189

0

4047994

38.64

4047994

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

д/н

0
7862183

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

75.05

7862183

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
29.03.2017
91.1838
Загальнi збори акцiонерiв скликанi вiдповiдно до законодавства України, локальними нормативними
актами Товариства за iнiцiативою Наглядової ради ПАТ "ЗКЗ".
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
2) розгляд звiту Генерального директора Товариства за 2016 рiк, прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Генерального директора Товариства;
3) розгляд звiту Наглядової ради про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства у 2016 роцi,
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства;
4) розгляд звiту та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк, прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї товариства;
5) прийняття рiшення про затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2016
рiк;
6) прийняття рiшення про затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2017
рiк;
7) прийняття рiшення про розподiл прибутку i збиткiв Товариства;
8) прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв;
9) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства;
10) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
11) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
12) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
13) прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
14) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) з першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Вагiна Тетяна Григорiвна; 2)
Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Овденко Галина Володимирiвна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження
обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) з другого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за
2016 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам Товариства, а
також iнтересам Товариства в цiлому.
3) з третього питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть
та загальний стан Товариства у 2016 роцi. Роботу Наглядової ради у 2016 роцi визнати задовiльною та
такою, що вiдповiдає загальнiй стратегiї розвитку, основним напрямкам дiяльностi та планам
Товариства, а також iнтересам Товариства та акцiонерiв в цiлому.
4) з четвертого питання порядку денного: прийняти до вiдома звiт та затвердити висновки Ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2016 роцi визнати задовiльною.
5) з п’ятого питання порядку денного: затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) Товариства
за 2016 рiк.
6) з шостого питання порядку денного: затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на
2017 рiк.
7) з сьомого питання порядку денного: чистий прибуток Товариства, отриманий за пiдсумками
господарської дiяльностi в 2016 роцi у сумi 5 277 964,59 грн., направити на покриття збиткiв
попереднiх рокiв в розмiрi 719 927,81 грн. Прибуток в розмiрi 5 547 205,94 грн., що складається: - з
решти прибутку, отриманого Товариством за пiдсумками господарської дiяльностi в 2016 роцi в сумi
4 558 036,78 грн.; - з прибутку в сумi 989 169,16 грн., сформованого за рахунок рiзницi мiж
амортизацiєю переоцiненої балансової вартостi активiв та амортизацiєю первiсної вартостi активiв,
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залишити нерозподiленим.
8) з восьмого питання порядку денного: згiдно частини 3 статтi 70 Закону України «Про акцiонернi
товариства», схвалити вчинення Товариством наступних значних правочинiв. Схвалити вчинення
Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 300
(триста) мiльйонiв доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини,
предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення
кредитiв, позик, передання майна Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування,
наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв. Схвалити вчинення
Товариством правочинiв протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних
умовах: гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 5 000 000
(п’ять мiльйонiв) доларiв США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини,
предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг. Схвалити вчинення Товариством правочинiв
протягом одного року з моменту прийняття цього рiшення, на наступних умовах: гранична сукупна
вартiсть кожного зi значних правочинiв - не бiльше еквiваленту 5 000 000 (п’ять мiльйонiв) доларiв
США на дату вчинення правочину; характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж
товарiв, що виробляються Товариством. Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо
прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв згiдно умов, затверджених цим рiшенням, а
також про визначення (погодження) будь-яких iнших умов значних правочинiв (в тому числi їх
вартiсть), що будуть вчинятись Товариством вiдповiдно до умов цього рiшення. Надати Наглядовiй
радi Товариства повноваження щодо прийняття рiшень про визначення посадової особи, на яку буде
покладено обов’язок щодо пiдписання та укладення вищезазначених правочинiв.
9) з дев’ятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради
Товариства.
10) з десятого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства,
якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу
Наглядової ради Товариства: 1. Куликова Людмила Олексiївна; 2. Чернухiн Андрiй Миколайович; 3.
Рибалко Олександр Вiкторович.
11) з одинадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв
Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами
надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою,
яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради
Товариства.
12) з дванадцятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
13) з тринадцятого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Турiй Олена Василiвна. 2. Ткачук Юрiй Петрович. 3. Линда
Свiтлана Iванiвна.
14) з чотирнадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами
надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
27.09.2017
90.1811

Загальнi збори акцiонерiв скликанi вiдповiдно до законодавства України, локальними нормативними
актами Товариства за iнiцiативою Наглядової ради ПАТ "ЗКЗ".
Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило.
Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:
1) прийняття рiшення про обрання складу та членiв лiчильної комiсiї та припинення їх повноважень;
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2) прийняття рiшення про змiну типу та найменування Товариства;
3) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї статуту Товариства;
4) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Загальнi збори акцiонерiв
Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод»;
5) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Наглядову раду Приватного
акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод»;
6) прийняття рiшення про затвердження нової редакцiї положення «Про Ревiзiйну комiсiю
Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод»;
7) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства;
8) прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства;
9) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Наглядової ради Товариства;
10) прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
11) прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства;
12) прийняття рiшення про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цих договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1) з першого питання порядку денного: обрати склад лiчильної комiсiї у кiлькостi 5 осiб. До складу
лiчильної комiсiї обрати наступних осiб (члени лiчильної комiсiї): 1) Вагiна Тетяна Григорiвна; 2)
Лагодюк Євгенiй Степанович; 3) Кустова Вiкторiя Леонiдiвна; 4) Овденко Галина Володимирiвна.
Обрати Новоторова Олександра Леонiдовича головою Лiчильної комiсiї. Припинити повноваження
обраної лiчильної комiсiї з моменту завершення цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) з другого питання порядку денного: змiнити тип Товариства з публiчного на приватне. Змiнити
найменування Товариства з Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» на
Приватне акцiонерне товариство «Запорiзький кабельний завод».
3) з третього питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцiю статуту Товариства.
4) з четвертого питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцiю положення «Про Загальнi
збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
5) з п’ятого питання порядку денного: затвердити нову (сьому) редакцiю положення «Про Наглядову
раду Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
6) з шостого питання порядку денного: затвердити нову (шосту) редакцiю положення «Про Ревiзiйну
комiсiю Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод».
7) з сьомого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради
Товариства.
8) з восьмого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради Товариства, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до складу
Наглядової ради Товариства: 1. Куликова Людмила Олексiївна; 2. Чернухiн Андрiй Миколайович; 3.
Рибалко Олександр Вiкторович.
9) з дев’ятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв
Наглядової ради Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами
надаються членами Наглядової ради безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства особою,
яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Наглядової ради
Товариства..
10) з десятого питання порядку денного: припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
11) з одинадцятого питання порядку денного: перелiк кандидатiв до складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами до
складу Ревiзiйної комiсiї Товариства: 1. Турiй Олена Василiвна. 2. Ткачук Юрiй Петрович. 3. Линда
Свiтлана Iванiвна.
12) з дванадцятого питання порядку денного: затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердити наступний розмiр оплати членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства за договорами, зазначеними вище: послуги за вiдповiдними договорами
надаються членами Ревiзiйної комiсiї безоплатно. Обрати Генерального директора Товариства
особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених вище договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34829687

Місцезнаходження

69006 Запорізька д/н м. Запорiжжя вул. Добролюбова, буд.9, кв.19

Номер ліцензії або іншого документа на цей 3936
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.01.2007

Міжміський код та телефон

(061)220-04-64

Факс

(061) 220-04-64

Вид діяльності

Аудит

Опис

Особа надає Товариству аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Cтрахова компанiя "АХА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

2047491

Місцезнаходження

04070 Київська д/н м. Київ вул. Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 483295
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 499-24-99

Факс

(044) 499-24-99

Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

Опис

Особа надає Товариству послуги з страхування.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська д/н м. Київ вул. Нижнiй Вал, б.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва 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) 482-52-14

Вид діяльності

Дiяльнiсть Центрального депозитарiю
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Опис

Особа надає Товариству депозитарнi послуги. Iнформацiя щодо
номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва
державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ, дата
видачi лiцензiї або iншого документа не наводиться у зв'язку з тим, що
ПАТ "НДУ" не оформлювались вiдповiднi документи.
Вiдповiдно до частини 2 статтi 9 Закону Центральний депозитарiй юридична особа, що функцiонує у формi публiчного акцiонерного
товариства вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акцiонерне
товариство набуває статусу Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю.
1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним
товариством «Нацiональний депозитарiй України» Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи енергетичний реєстр"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21656006

Місцезнаходження

01010 Київська д/н м. Київ вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ№286614
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)499-90-08

Факс

(044)499-90-08

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Особа надає Товариству депозитарнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14281095

Місцезнаходження

01601 Київська д/н м. Київ пров. Рильський, 10

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581214
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

(044)279-41-58

Факс

(044)278-51-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому

Опис

Особа надає Товариству послуги щодо допуску та перебування акцiй
Товариства у бiржовому списку ПрАТ "УФБ"
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Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Запорiжтрансформатор"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00213428

Місцезнаходження

69600 Запорізька д/н м. Запорiжжя Днiпровське шосе, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(061)2703900

Факс

(061)2703900

Вид діяльності

Консультацiйнi послуги з правових та економiчних питань

Опис

Особа надає Товариству консультацiйнi послуги з правових та
економiчних питань. Iнформацiя щодо номеру лiцензiї або iншого
документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав
лiцензiю або iнший документ, дата видачi лiцензiї або iншого
документа не наводиться у зв'язку з тим, що особою не
оформлювались вiдповiднi документи.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.11.2010

178/08/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000101711

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.05

10475535

523776.75

100

Опис

Протягом звiтного перiоду цiннi папери Товариства не перебували у лiстингу на фондових бiржах України. Протягом звiтного перiоду торгiвля
акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткової
емiсiї цiнних паперiв.
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XI. Опис бізнесу
Запорiзький кабельний завод розпочав свою iсторiю в 1863 року, коли голландський колонiст А. Кооп органiзував
виробництво землеобробних пристроїв: жаткiв, плугiв, вiялок та iнше. Нацiоналiзований у листопадi 1920 року завод
продовжував виробляти господарську технiку, поступово розширюючи номенклатуру виробiв. З 1925 року було
освоєно випуск сепараторiв для переробки молока, з 1930 року - запасних частин для тракторiв, рiжучого та
мiряльного iнструменту, а також продукцiї оборонної промисловостi. В роки вiйни (1941-1945) завод був
евакуйований в м. Горький де було органiзовано виробництво продукцiї для потреб оборони країни. Пiсля 1960 року
бурхливий розвиток трансформаторобудування став причиною значного пiдвищення потреб в обмотувальних
проводах, що привело до перепрофiлювання заводу. ВАТ "ЗКЗ" було засновано у результатi приватизацiї Запорiзького
кабельного заводу згiдно Закону України "Про приватизацiю державного майна" вiд 04.03.1992 №2163-XII.
Приватизацiя заводу здiйснювалась шляхом корпоратизацiї, тобто перетворення державного пiдприємства у вiдкрите
акцiонерне товариство. Перетворення Запорiзького кабельного заводу у вiдкрите акцiонерне товариство
здiйснювалось на виконання Указу Президента України вiд 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацiю пiдприємств".
На виконання вищезазначеного Указу Президента України, а також Указу Президента України "Про додатковi заходи
щодо делегування Днiпропетровський, Донецькiй, Запорiзькiй, Луганський обласним державним адмiнiстрацiям
повноважень щодо управлення майном, що перебуває у загальнодержавний власностi" вiд 21.02.1994 №61/94 та у
вiдповiдностi до Положення про порядок корпорацiї пiдприємств, Запорiзька обласна Рада народних депутатiв видала
Розпорядження вiд 20.10.1994 №141-р "Про перетворення Запорiзького кабельного заводу у вiдкрите акцiонерне
товариство". У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв вiд 07.04.2011р. тип Товариства був змiнений, Товариство перейменоване у Публiчне акцiонерне
товариство "Запорiзький кабельний завод". У вiдповiдностi до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства",
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.09.2017р. тип Товариства був змiнений, у зв'язку з чим найменування
Товариства змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод". Дата державної реєстрацiї
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань - 03.10.2017. Протягом 2017 року будь-якi iншi важливi подi в
дiяльностi Товаристваї, в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення та видiл, не вiдбувались.
На початок звiтного 2017 року органiзацiйна структура ПрАТ «ЗКЗ» мала наступний вигляд.
Безпосередньо генеральному директору пiдпорядкованi керiвники за функцiями управлiння: комерцiйний директор,
фiнансовий директор, директор з виробництва, головний iнженер; а також структурнi пiдроздiли: управлiння системи
якостi, вiддiл головного технолога, вiддiл по роботi з персоналом, адмiнiстративним та соцiальним питанням, вiддiл
воєнiзованої охорони, юридичне бюро.
До функцiї управлiння комерцiйного директора вiднесенi наступнi структурнi пiдроздiли: вiддiл продаж, вiддiл
логiстики, вiддiл закупок, складське господарство, автотранспортна дiльниця.
Фiнансовому директору пiдпорядкованi головний бухгалтер, фiнансовий вiддiл, вiддiл управлiнського облiку,
бухгалтерiя.
До функцiї управлiння директора з виробництва вiднесенi наступнi структурнi пiдроздiли: виробничо-диспетчерське
управлiння, цех кабельно-провiдникової продукцiї №121, цех пiдготовки виробництва.
До функцiї управлiння головного iнженера вiднесенi наступнi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного механiка, вiддiл
головного енергетика, штаб цивiльної оборони, господарська дiльниця, вiддiл iнформацiйних технологiй, вiддiл
охорони працi. До складу вiддiлу головного механiка входить ремонтно-механiчна дiльниця. До складу вiддiлу
головного енергетика входить дiльниця енергозабезпечення.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли в структурi пiдприємства вiдсутнi.
В звiтном перiодi рiшенням Наглядової ради (протокол №15/02-17 вiд 15.02.2017) з органiзацiйної структури
Товариства було виведено вiддiл логiстики.
З урахуванням зазначеного, в звiтному 2017 роцi органiзацiйна структура ПрАТ «ЗКЗ» стала мати наступний вигляд.
Безпосередньо генеральному директору пiдпорядкованi керiвники за функцiями управлiння: комерцiйний директор,
фiнансовий директор, директор з виробництва, головний iнженер; а також структурнi пiдроздiли: управлiння системи
якостi, вiддiл головного технолога, вiддiл по роботi з персоналом, адмiнiстративним та соцiальним питанням, вiддiл
воєнiзованої охорони, юридичне бюро.
До функцiї управлiння комерцiйного директора вiднесенi наступнi структурнi пiдроздiли: вiддiл продаж, вiддiл
закупок, складське господарство, автотранспортна дiльниця.
Фiнансовому директору пiдпорядкованi головний бухгалтер, фiнансовий вiддiл, вiддiл управлiнського облiку,
бухгалтерiя.
До функцiї управлiння директора з виробництва вiднесенi наступнi структурнi пiдроздiли: виробничо-диспетчерське
управлiння, цех кабельно-провiдникової продукцiї №121, цех пiдготовки виробництва.
До функцiї управлiння головного iнженера вiднесенi наступнi структурнi пiдроздiли: вiддiл головного механiка, вiддiл
головного енергетика, штаб цивiльної оборони, господарська дiльниця, вiддiл iнформацiйних технологiй, вiддiл
охорони працi. До складу вiддiлу головного механiка входить ремонтно-механiчна дiльниця. До складу вiддiлу
головного енергетика входить дiльниця енергозабезпечення.
Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли в структурi пiдприємства вiдсутнi.
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Протягом звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 257 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом – 3 осiб.
Працiвники, що працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) вiдсутнi.
Облiкова чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2017р.- 249.
Фонд оплати працi в звiтному перiодi порiвняно з попереднiм звiтним перiодом зрiс на 21,19% i склав 20815,5 тис.
грн. Середня заробiтна плата порiвняно з попереднiм роком збiльшилась на 21,19% та склала 6749,51 грн.
Кадрова програма емiтента протягом 2017 року була спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам пiдприємства та пiдвищення рiвня знань у працiвникiв з питань охорони працi. Прiоритетними
напрямками кадрової полiтики в 2017 роцi були: пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв на курсах цiльового
призначення, отримання другої (сумiжної) професiї, навчання на курсах охорони працi. Загалом протягом звiтного
перiоду навчання пройшли 26 працiвники. Крiм того, з метою розвитку керiвникiв та фахiвцiв пiдприємства була
органiзована участь працiвникiв у навчальних тренiнгах.
Iнформацiя щодо належностi до будь-яких об'єднань пiдприємств не наводиться, оскiльки ПрАТ "ЗКЗ" не належить до
будь-яких об'єднань пiдприємств.
Iнформацiя щодо спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не наводиться, оскiльки
ПрАТ "ЗКЗ" не проводить спiльну дiяльнiсть з будь-якими iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї Товариства протягом звiтного перiоду не надходило.
Облiкова полiтика пiдприємства забезпечує вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї слiдуючим якiсним характеристикам:
доцiльнiсть, достовiрнiсть, надiйнiсть, зрозумiлiсть.
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється прямолiнiйним методом у вiдповiдностi iз
Положенням(стандартом) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби» та МСБО (IAS) 16.
Оцiнка виробничих запасiв (сировина та матерiали, покупнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби, паливо, тара i
тарнi матерiали, переданi в переробку, запаснi частини, iншi матерiали) при вiдпуску їх у виробництво або iншому
вибуттi здiйснюється по методу ФIФО. Оцiнка по методу ФIФО базується на припущеннi, що запаси
використовуються в тiй послiдовностi, в якiй вони поступили на пiдприємство.
Фiнансовi iнвестицiї вiдображають в облiку та в звiтностi у вiдповiдностi з П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» iз
врахуванням вимог П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти».
Довгостроковi iнвестицiї облiковуються за методом участi в капiталi по собiвартостi придбання.
ПрАТ «ЗКЗ» виробляє мiдну та алюмiнiєву кабельно-провiдникову продукцiю, що використовується в енергетицi та
електротехнiчнiй промисловостi.
Основними видами продукцiї є:
- проводи мiднi та алюмiнiєвi з паперовою iзоляцiєю марок ПБ, АПБ, ПБУ, АПБУ, ПБУн, АПБУн;
- проводи пiдроздiльнi и транспонованi марок ПБП-А, ПБП-Е, ПБП-УА, ПБП-УЕ, ПБП-АС, ПБП-ЕС, ПБП-УАС,
ПБП-УЕС, ПТБ-А, ПТБ-Ас, ПТБ-Ес, ПТБ-УА, ПТБ-УАс, ПТБ-УЕ, ПТБ-УЕс;
- неiзольованi проводи А, АС, АСК, АСКП, М, МГ, МГЕ;
- проводи мiднi та алюмiнiєвi зi скловолокнистою iзоляцiєю марок ПСДКТ-Л, ПСДКТ, ПСДК-Л, АПСД, АПСДК;
- кольоровий прокат марок ММ, МТ, АМ, АПТ, АТ, ПАТ, ПАМ, ПМТ, ПММ, МФ;
- проводи для вiдгалужень обмоток трансформаторiв ПБОТ, ПГБОТ.
Домiнуючим напрямком дiяльностi пiдприємства в 2017 роцi, за рахунок якого отримано 10 або бiльше вiдсоткiв
доходу за звiтний рiк, було виготовлення обмотувального дроту з паперовою iзоляцiєю та проводу неiзольованого для
повiтряних мереж електропостачання.
Протягом 2017 року пiдприємством було вироблено та реалiзовано 2488 тон кабельно-провiдникової продукцiї на
суму 132,15 млн. грн.
Середньореалiзацiйнi цiни на основнi види продукцiї або послуг не розраховувались.
Загальна сума реалiзацiї товарiв за 2017 рiк склала – 173,86 млн. грн.
Загальна сума експорту протягом звiтного перiоду склала 0,2315 млн. грн., частка експорту в загальному обсязi
продаж – 0,4 %.
Виробництво не залежить вiд сезонних змiн, але при виробництвi неiзольованих проводiв для повiтряних мереж
електропостачання буває сезонне коливання з обсягами замовлень.
Основним ринком збуту продукцiї ПрАТ "ЗКЗ" є Україна. Ключовим клiєнтом Товариства залишається ПрАТ "ЗТР" пiдприємство, що забезпечує основну частину обсягу збуту дроту з паперовою iзоляцiєю. Крiм того, значну долю
обсягiв поставок продукцiї Товариства складають поставки на адресу пiдприємств електроенергетики України (НЕК
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"Укренерго", обленерго), електротехнiчної промисловостi та залiзничного транспорту України.
Основними ризиками для Товариства є:
- ризик неплатежiв з боку замовникiв;
- ризик пiдвищення цiн на основнi матерiали, що використовуються для виробництва;
- погiршення економiчної ситуацiї в країнi та зменшення об'єму замовлень у зв'язку з економiчною i полiтичною
кризою, загрозою розширення зони вiйськових дiй.
Заходи, що розробляються пiдприємством для мiнiмiзацiї ризикiв:
- застосування умов оплати, якi передбачають передплату за виготовлення продукцiї;
- виготовлення продукцiї з матерiалiв замовника;
- дiверсiфiкацiя закупiвель матерiалiв, аналiз ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки цiн, пiдписання
довгострокових рамкових угод з ключовими постачальниками.
Товариство не має мережi представництв та фiлiй. При продажi продукцiї Товариством використовуються прямi
продажi кiнцевим замовникам.
За показником реалiзацiї кольорового прокату марок МТ, ММ, ПММ, АМ, АТ, ПАМ, ПАТ, МФ Товариство протягом
звiтного перiоду займало близько 4% ринку цiєї продукцiї в Українi, за реалiзацiєю неiзольованих проводiв марок А,
АС, АСК, МГ, МГЕ - не менше 24%, а обмотувальних проводiв марок ПБ, АПБ, ПБУ, ПБПУ, ПТБ - близько 92%.
Основними конкурентами ПрАТ "ЗКЗ" на територiї України залишаються ПАТ "Пiвденькабель", ТОВ "Крок-ГТ",
ПАТ "Одескабель", ТОВ "Техпровод", ТОВ "Енергопром", ТОВ "Електротехнiка". На територiї країн СНД Товариство
конкурує iз ВАТ "Кирскабель", ВАТ "Iркутскабель", ВАТ "Псковкабель", ТОВ "Камкабель", ЗАТ «Завод
«Москабель».
Особливiстю продукцiї Товариства, яка дозволяє гiдно конкурувати з iншими виробниками кабельно-провiдникової
продукцiї є висока якiсть, стабiльнiсть технiчних параметрiв, низька цiна, мiнiмальний строк виготовлення.
В перспективних планах Товариства намiчено впровадження виробництва: КПП для забезпечення переведення мереж
6 (10) кВ на рiвень напруги 20 кВ, трапецеiдальних проводiв, та проводiв iз Z-образним профiлем, наслiдком чого
повинно стати збiльшення обсягiв поставок продукцiї Товариства на адресу пiдприємств електроенергетики та
електротехнiчної промисловостi України.
Основними матерiалами для виготовлення продукцiї ПрАТ "ЗКЗ" є алюмiнiєва та мiдна катанка, проволока сталева.
Мiдна катанка протягом звiтного перiоду закуповувалась в Українi (постачальник: ТОВ "УКР-АЛЮМIНIЙ", м. Львiв).
Цiна цього виду сировини прив'язана до цiни на мiдь на Лондонськiй бiржi металiв (LME). Протягом 2017 року цiна
на цю сировину коливалася вiд 5737,43 доларiв США. за тону на початку року до 6801,16 доларiв США за тону у кiнцi
року. Алюмiнiєва катанка поставлялась з України (ТОВ «Тринадцятий елемент», м. Суми). Цiна цього виду сировини
також прив'язана до цiн на Лондонськiй бiржi металiв та коливалась вiд 1790,79 доларiв США за тону на початку року
до 2070,74 доларiв за тону у кiнцi року. Проволока сталева закуповувалась в Українi (ПрАТ "Стальканат-Сiлур",
м.Одеса). Цiна на неї коливалась вiд 23626,00 грн. за тону на початку року до 27216,00 грн. за тону на прикiнцi 2017
року. Зазначенi постачальники сировини та матерiалiв є такими, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi
постачання за звiтнiй перiод.
Основнi придбання активiв за останнi п’ять рокiв:
2013 рiк
Штабелер електричний з вилковим захватом OMG 720 BLK (138094,71 грн.); фiль’єра з вставкою iз полiкристалiчного
алмазу (51251,64 грн.); МФУ Ricoh Aficio MP2001L (13744,00 грн.); установка контактно-стикового зварювання
"СТИК-4" (24000,00 грн.); жорсткорамна машина модель MSL/TW 1+12+18+24/630 (375503,39 грн.); калiбр ВБ 0.7091
(комплект) (59895,00 грн.); ножицi секторнi НДС-30С (с електроприводом) (13000,00 грн.); вимiрювач опору жил
кабелю "КИС" (47000,00 грн.); ноутбук НР Envy m6-1102sr C5S15EA (4800,00 грн.); мережевий комутатор HP 2620-48
Switch (J9626A) (7210,65 грн.); лiнiя перемотки проводу ЛПП01.8/8 (500536,87 грн.); стрiчка конвеєру 24.ВБ09.0066.4
(400,00 грн.); газоаналiзатор ОКСИ 5М - 5Н (12735,00 грн.); автомобiль Toyota Camri 3.5 A/T sedan premium 5N
(360267,70 грн.); гвинтовий компресор DMD150CRD,7 бар (57584,32 грн.); стенд автоматичних випробувань
транспонованого проводу АСИТП (35000,00 грн.); транспонуюча машина ТМ-35 – 280328,50 грн.
2014 рiк
Компресор гвинтовий Drytec DMC 11 500 D (51335,00 грн.), установки контактно-стикового зварювання МН-1М (2
шт. по 53625,00 грн.)
2015 рiк
Рiзак тросовий РТ 2032-50 (30253,55 грн.), ножицi секторнi НС-70БС (механiчнi) (31600,00 грн.), рiзак ручний
гiдравлiчний НТ ТС 041 (110695,20 грн.), маршрутизатор Cisco2901UC (71654,02 грн.), ДБЖ АРС SURTD5000XLI
(7486,72 грн.), регiстратор системи вiдео нагляду з монiтором (18900,20 грн.), ваги платформенi (24754,43 грн.)
2016р.
Ваги тензометричнi платформенi ВТ-4-5000 (34 451 грн.)
2017 рiк
Лента конвеєрна до печi обпалювання мiдi (634 798 грн..); ремонт кабiнету начальника ЦКПП №121 (176 204,85 грн.);
ремонт мозаїчних пiдлог в цехах (65 098 грн.); ремонт емальагрегатiв (200 418,14 грн.); фiльери (78 472 грн.); цифровi
мiкрометри (49 140 грн.); обчислювальна технiка (35 735 грн); прилади та iнше обладнання (173 416 грн.).
Основнi вiдчуження активiв за останнi п’ять рокiв:
В 2016р. були списанi з балансу довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (у виглядi акцiй) в ВАТ «Банк БIГ-Енергiя», який
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був визнаний неплатоспроможним та знаходиться в процесi лiквiдацiї (9 960 тис.грн.)
Крiм того, були реалiзованi наступнi основнi фонди у зв’язку iз моральним та фiзичним зносом:
вертикальнофрезерний станок MF-1000 (3 750 грн.), гiдравлiчний прес П474А (6 250 грн.), станок токарногвинторiзний 1К627 (666,67 грн.), прес однокривошипний вiдкритий простої дiї КД2124Е (7 500 грн.), прес
гiдравлiчний для пластмас ДГ-2432А (30 250 грн.), прес однокривошипний вiдкритий простої дiї КД-2124Е (6 500
грн.).
В 2017р. у зв’язку з моральним та фiзичним зносом були списанi такi об’єкти, як меблi, офiсне обладнання ,
iнструменти на суму 6 913 грн.
На 2018 рiк Товариством запланованi наступнi iнвестицiї та придбання, пов’язанi з його господарською дiяльнiстю:
- облаштування iнфраструктури виробничих, побутових та адмiнiстративних площ - орiєнтовна сума 2,2 млн.грн.;
- розвиток i вдосконалення технологiй – 0,3 млн. грн.;
- капiтальнi ремонти обладнання – 0,5 млн. грн.
Крiм того, в 2018 роцi планується узгодження i проведення проектних робiт з метою реалiзацiї великого
iнвестицiйного проекту - органiзацiя виробництва самоутримних iзольованих проводiв (СIП).
Суттєвi умови зазначених iнвестицiй товариством не визначенi.
Фiнансування зазначених iнвестицiй буде здiйснюватись за рахунок власних коштiв пiдприємства.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими
особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними
пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради
або членами виконавчого органу, з iншого боку.
№ Дата Сторони правочину Змiст правочину Сума правочину Пiдстава укладання Методика цiноутворення
1 18.12.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр про надання послуг з проведення занять в групах здоров'я - Рiшення
виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
2 31.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр зберiгання обладнання - Рiшення виконавчого органу Спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась
3 20.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр про надання послуг з виконання лабораторного визначення якостi
стiчних вод господарсько-побутових i промислових стокiв - Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика
цiноутворення не застосовувалась
4 07.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр про надання послуг з проведення повних i часткових технiчних
оглядiв, технiчного дiагностування вантажопiдiймальних машин i об'єктiв котлонагляду - Рiшення виконавчого органу
Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
5 01.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр оренди обладнання - Рiшення виконавчого органу Спецiальна
методика цiноутворення не застосовувалась
6 26.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр про надання послуг з проведення систематичних геодезичних
спостережень за об'єктами, геодезичної зйомки пiдкранових колiй, перевiрки кошторисної документацiї при виконаннi
СМР силами пiдрядних органiзацiй, розробцi проектно-кошторисної документацiї на нове будiвництво i ремонт
об'єктiв, здiйснення авторського нагляду за виконанням будiвельно-монтажних робiт - Рiшення виконавчого органу
Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
7 08.08.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр пiдряду на виконання роботи по виготовленню кабельнопровiдникової продукцiї 20000000грн. Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не
застосовувалась
8 20.11.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр про надання послуг з виконання технологiчних операцiй по
iзолювання, збiрцi, пайку, проводiв та iнших технологiчних операцiй в процесi виробництва кабельно-провiдникової
продукцiї - Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
9 31.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр поставки кисню газоподiбного технiчного 3304,80 Рiшення
виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
10 31.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр зберiгання лiнiї по виробництву транспонованого проводу - Рiшення
виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
11 07.03.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «ЗТР» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 20000000 Рiшення
виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
12 11.01.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 1504118,40
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
13 03.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 1530952,44
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
14 24.04.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 1117235,48
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
15 17.07.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 1095737,94
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
16 11.08.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 978453,59
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
17 08.09.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 1336837,37
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
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18 10.11.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр складського зберiгання проводу АПБ - Рiшення виконавчого
органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
19 05.12.2017 ПрАТ «ЗКЗ» ПрАТ «Завод МГТ» Договiр поставки кабельно-провiдникової продукцiї 1394171,16
Рiшення виконавчого органу Спецiальна методика цiноутворення не застосовувалась
Основнi засоби ПАТ «ЗКЗ»:
Найменування основних засобiв Власнi основнi засоби (тис. грн.) Орендованi основнi засоби (тис. грн.) Основнi
засоби, всього (тис. грн.)
на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду на початок перiоду на кiнець перiоду
1. Виробничого призначення: 135214 131806 12 867 12 867 148 381 144 673
будiвлi та споруди 67694 66329 0 0 46828 46429
машини та обладнання 63597 61131 12 867 12 867 55256 52957
транспортнi засоби 2 904 2 591 0 0 2 904 2 591
земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0
iншi 1019 1755 0 0 1755
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будiвлi та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортнi засоби 0 0 0 0 0 0
земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0
iнвестицiйна нерухомiсть 0 0 0 0 0 0
iншi 0 0 0 0 0 0
Усього 135 214 131 806 12867 12867 148 681 144 673
Опис Дiапазон термiнiв використання необоротних активiв:
будинки та споруди- 15-60 рокiв;
машини та обладнання- 1-35 рокiв;
транспортнi засоби- 7-10 рокiв;
iншi- 2-10 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2017р. складає 137 668 тис. грн. Сума нарахованого зносу – 5 862 тис. грн.
У 2017 значних правочинiви щодо основних засобiвне укладалось.
Виробничi потужностi обладнання пiдприємства складають 13200 тон кабельно-провiдникової продукцiї на рiк.
Ступiнь використання обладнання для виробництва продукцiї в звiтному роцi складає приблизно 25%.
Мiсце знаходження основних засобiв: власнi основнi засоби знаходяться за мiсцем розташування Товариства: м.
Запорiжжя, вул. Гладкова, 2.
Протягом звiтного перiоду не виникали екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв
пiдприємства. Вiдсутнi плани капiтального будiвництва, суттєвого розширення або удосконалення основних засобiв,
тому iнформацiя про характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу
фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля
її завершення не розкривається.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента; ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень:
- складна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, суттеве зниження промислового виробництва;
- обмежений доступ до кредитних ресурсiв, складна та довготривала процедура вiдкриття банкiвських гарантiй в
українських банках та повна вiдсутнiсть можливостi їх вiдкриття у мiжнародних банках;
- звуження ринку сировини, що використовується для виробництва продукцiї ПрАТ "ЗКЗ".
Протягом звiтного 2017 року розмiр виплачених штрафних санкцiй та компенсацiй за порушення законодавства склав
26442,11 грн., в тому числi:
23928,94 грн. – пеня до Державного бюджету за результатами перевiрки правильностi нарахування ПДВ, проведеної
ДПI у Ленiнському районi м. Запорiжжя;
1630,31 грн. - штраф до Державного бюджету за результатами перевiрки правильностi нарахування ПДФО, проведеної
ДПI у Ленiнському районi м. Запорiжжя;
27,15 грн. - штраф до Державного бюджету за результатами перевiрки правильностi нарахування воєнного збору,
проведеної ДПI у Ленiнському районi м. Запорiжжя;
170,00 грн. - штраф до Державного бюджету за порушення на ринку цiнних паперiв;
474,93 грн. - штраф до Державного бюджету за результатами перевiрки правильностi витрат страхових коштiв,
проведеної ФССТВП;
210,78 грн. – штраф до Державного бюджету за порушення Закону України «Про охорону атмосферного повiтря».

37

Станом на 31 грудня 2017 року показники фiнансового стану Товариства наступнi:
коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (вiдношення грошових коштiв до поточних зобов`язань – показує яка частина
зобов`язань може бути погашена негайно) - 21,47%;
коефiцiєнт термiнової лiквiдностi (вiдношення грошових коштiв та дебiторської заборгованостi до поточних
зобов`язань – показує яка частина зобов`язань може бути погашена за умови своєчасних розрахункiв дебiторiв) 39,89%;
коефiцiєнт загальної лiквiдностi (вiдношення оборотних активiв до поточних зобов`язань – показує достатнiсть
ресурсiв пiдприємства для погашення його поточних зобов`язань) - 60,80%;
коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (показує вiдношення власного капiталу до заємного капiталу) - 28,45%
На основi проведеного аналiзу фiнансового стану Товариства за 2017 рiк слiд вiдзначити зменшення чистого доходу
вiд реалiзацiї продукцiї на 37% порiвняно з 2016 роком, отримання чистого прибутку 239 тис. грн. порiвняно з чистим
прибутком за минулий рiк 5 278 тис.грн. Зниження чистого прибутку обумовлено падiнням виручки вiд реалiзацiї та
збитком вiд операцiйної дiяльностi. Так за 2017 рiк збиток вiд операцiйної дiяльностi склав -2 567 тис грн. порiвняно з
прибутком 3 724 тис грн за 2016 рiк.
Первiсна вартiсть основних засобiв за 2017 рiк збiльшилась на 949 тис. грн. за рахунок капiтальних iнвестицiй на суму
1 304 тис.грн. та переоцiнки основних засобiв -355 тис.грн. Вартiсть незавершеного будiвництва зросла на 21 тис грн. i
складає 102 тис. грн.
Загальна вартiсть запасiв на кiнець 2017 року збiльшилась на 2 828 тис грн. за рахунок росту витрат в незавершеному
виробництвi +1 683 тис.грн., виробничих запасiв +706 тис.грн. та витрат в готовiй продукцiї + 439 тис.грн. Загальна
вартiсть запасiв на кiнець 2017 року становить 31 487 тис грн., в тому числi вартiсть товарiв складає 21 349 тис грн.
Найбiльшу питому вагу в оборотному капiталi на кiнець 2017 року займають: грошовi кошти -35,31%, iнша поточна
дебiторська заборгованiсть – 28,47%, товари – 21,63% .
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на кiнець 2017 року на 42 556 тис.грн. та складає
61 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть збiльшилась на 6 136 тис.грн. i складає 28 099 тис.грн., де
основну частину становить заборгованiсть «ТОВ "Енерджи сервiс» 27 765 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги зменшилась на 18 684 тис. грн., i складає 135 789 тис. грн.; основнi суми кредиторської
заборгованостi, а саме – 57 737 тис. грн., заборгованiсть перед ПрАТ «ЗТР» та 79 802 тис грн. – заборгованiсть перед
ПАТ «Сумське НПО iм. Фрунзе».
Робочий капiтал, тобто рiзниця мiж оборотними активами i поточними зобов’язаннями вiд’ємний, i становить на
кiнець 2017 року – 63 645 тис. грн., за 2017 рiк вiн збiльшився на 2 585 тис. грн.
В 2017 роцi Товариство не залучало кредитiв банкiв.
Власний капiтал зменшився на 2 601 тис грн. за рахунок:
- зменшення на суму 2 840 тис грн. - коригування резерву переоцiнки пенсiйних зобов'язань на кiнець 2017 року;
- збiльшення на 239 тис грн. – чистий прибуток за 2017 рiк.
Рiвень показникiв лiквiдностi залишається значно нижчим нормативних значень, основна причина цього в високому
рiвнi залученого капiталу Товариства та низькому рiвнi обiгового капiталу.
З урахуванням зазначеного, фiнансовий стан Товариства потребує додаткових заходiв з його покращення, зокрема
збiльшення обсягiв реалiзацiї продукцiї та прибутковостi.
Станом на кiнець звiтного перiоду Товариством укладено, але ще не виконано договорiв з поставки продукцiї на суму
25,6 млн. грн. Очiкуваний прибуток (до оподаткування) вiд виконання таких договорiв складе 1,39 млн. грн.
Основними стратегiчними цiлями ПрАТ "ЗКЗ" на 2018 рiк є збiльшення присутностi на українському ринку
неiзольованих проводiв, впровадження виробництва нових видiв продукцiї з покращеними характеристиками,
необхiдними для потреб електроенергетики та машинобудування.
У 2017 роцi договори на дослiдження та розробки не укладалися.
Iнформацiя про судовi справи не наводиться, оскiльки вiдсутнi судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги
у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають
посадовi особи емiтента.
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Товариства за останнi три роки не проводився.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

135214

131806

12867

12867

148381

144673

будівлі та споруди

67694

66329

0

0

46828

46429

машини та обладнання

63597

61131

12867

12867

55256

52957

транспортні засоби

2904

2591

0

0

2904

2591

0

0

0

0

0

0

1019

1755

0

0

1019

1755

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

135214

131806

12867

12867

148681

144673

земельні ділянки
інші

Усього

Опис Дiапазон термiнiв використання необоротних активiв:
будинки та споруди- 15-60 рокiв;
машини та обладнання- 1-35 рокiв;
транспортнi засоби- 7-10 рокiв;
iншi- 2-10 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2017р. складає 137668 тис. грн. Сума
нарахованого зносу -5862 тис. грн.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

51098

20833

Статутний капітал
(тис. грн.)

524

524

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

524

524

Опис

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "ЗКЗ", розрахована згiдно з Методичними рекомендацiями
щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схваленими рiшеннями
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 №485.

Висновок

Вартiсть чистих активiв, яка станом на 31.12.2016р. становила 20 833 тис. грн., збiльшилась на
початок звiтного перiоду на 32866 тис. грн. за рахунок проведеної в 2017 роцi переоцiнки
основних фондiв та становила 53699 тис. грн. Станом на 31.12.2017р. вартiсть чистих активiв
склала 51098 тис. грн. та перевищує статутний капiтал на 50574 тис. грн., що вiдповiдає
вимогам законодавства.
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За результатами 2017 року чистi активи ПрАТ "ЗКЗ" порiвняно з 2016 роком зменшились на
2601 тис. грн. iз них:
- зменшення капiталу у дооцiнках на суму невизнаних актуарних збиткiв у розмiрi 2840 тис.
грн.;
- збiльшення прибутку на 239 тис. грн. (результат 2017 року).
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним 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

682

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

9400

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

169533

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

179615

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

д/н
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6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної сукупної
вартості правочинів
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

1

29.03.2017

Загальнi збори
акцiонерiв

8136199.50

224806

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

6

7

8

9

3619.21

Надання
поруки
банкiвським
установам за
зобов’язаннями
третiх осiб,
залучення
кредитiв,
позик,
передання
майна
Товариства в
iпотеку,
заставу,
внесення змiн
до умов
фiнансування,
наданого
банкiвськими
установами,
укладення
договорiв
гарантiй та
акредитивiв.

30.03.2017

www.zkz.ua

Опис:
29.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення
вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №21 вiд 29.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є надання поруки банкiвським установам за зобов’язаннями третiх осiб, залучення кредитiв, позик, передання майна
Товариства в iпотеку, заставу, внесення змiн до умов фiнансування, наданого банкiвськими установами, укладення договорiв гарантiй та акредитивiв.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 8 136 199,50 тис.грн.
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№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної сукупної
вартості правочинів
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Придбання
товарiв, робiт,
послуг

30.03.2017

www.zkz.ua

Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 224 806 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства – 3 619,21%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 7 866 433.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 7 866 433, "проти" - 0.
2

29.03.2017

Загальнi збори
акцiонерiв

135603.32

224806

60.32

Опис:
29.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення
вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №21 вiд 29.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є придбання товарiв, робiт, послуг.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 135 603,32 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 224 806 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства – 60,32%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 664.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 7 866 433.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 7 866 433, "проти" - 0.

3

29.03.2017

Загальнi збори
акцiонерiв

135603.32

224806

60.32

Продаж
товарiв, що
виробляються
Товариством

30.03.2017

www.zkz.ua

Опис:
29.03.2017 Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» (далi - Товариство) прийняли рiшення про попереднє схвалення
вчинення Товариством значних правочинiв (протокол №21 вiд 29.03.2017).
Характер правочинiв - правочини, предметом яких є продаж товарiв, що виробляються Товариством.
Гранична сукупна вартiсть кожного зi значних правочинiв: не бiльше нiж 135 603,32 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 224 806 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства – 60,32%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 8 722 664.
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№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Гранична
сукупна
вартість
правочинів
(тис.грн)

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення
граничної сукупної
вартості правочинів
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у Загальних зборах – 7 866 433.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 7 866 433, "проти" - 0.

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

1

24.04.2017

Наглядова рада

50770

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

5

6

7

8

9

22.58

Внесення змiн
до договору
про надання
товариством
поруки на суму
50 770,00 тис.
грн. в якостi
забезпеченя
зобов'язань
третьої особи

27.04.2017

www.zkz.ua

224806

Опис:
24.04.2017р. Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного
правочину (протокол засiдання Наглядової ради №24/04-17 вiд 24.04.2017р.). Предметом правочину є внесення змiн до договору про надання товариством поруки на суму
50 770,00 тис. грн. в якостi забезпеченя зобов'язань третьої особи. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 50
770,00 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 224 806 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 22,58 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для
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№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Внесення змiн
до договору
поставки

29.05.2017

www.zkz.ua

вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
2

26.05.2017

Наглядова рада

41657.60

224806

18.53

Опис:
26.05.2017р. Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину
(протокол засiдання Наглядової ради №26/05-17 вiд 26.05.2017р.) Предметом правочину є внесення змiн до договору поставки №Р/С09/03/005315-015Ф-ZKZ вiд
26.10.2016р., укладеного Товариством з Instalaciones Inabensa, S.A., предметом якого є поставка проводу АС 400/51 ГОСТ 839-80. Ринкова вартiсть майна, що є предметом
правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 41 657,60 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 224
806 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 18,53 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

3

24.10.2017

Наглядова рада

50770

224806

22.58

Внесення змiн
до договору
про надання
товариством
поруки на суму
50 770,00 тис.
грн. в якостi
забезпеченя
зобов'язань
третьої особи.

26.10.2017

www.zkz.ua

Опис:
24.10.2017р. Наглядова рада Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» прийняла рiшення про надання згоди на вчинення Товариством значного
правочину (протокол засiдання Наглядової ради №24/10-17 вiд 24.10.2017р.).
Предметом правочину є внесення змiн до договору про надання товариством поруки на суму 50 770,00 тис. грн. в якостi забезпеченя зобов'язань третьої особи.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 50 770,00 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 224 806,00 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить
22,58 вiдсоткiв.
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№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Найменування
уповноваженого
органу, що прийняв
рішення

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

1

2

3

4

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг, що є
предметом правочину,
до вартості активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

5

6

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства,
на якому
розміщена
інформація

7

8

9

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, статутом Товариства не визначенi.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.03.2017

30.03.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

29.03.2017

30.03.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

12.04.2017

13.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

24.04.2017

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

26.05.2017

29.05.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

27.09.2017

28.09.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

03.10.2017

03.10.2017

Відомості про зміну типу акціонерного
товариства

24.10.2017

26.10.2017

Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

24.10.2017

26.10.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
"АЛЬЯНСАУДИТ"
34829687
69006 м. Запорiжжя, вул.
Добролюбова, б. 9, кв. 19
3936 19.01.2007
д/н д/н д/н д/н

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

01.01.2017
31.12.2017
безумовно-позитивна
д/н
207/17
19.01.2018
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Дата початку та дата закінчення аудиту

22.01.2018
23.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

26.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

27000

Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства
«Запорiзький кабельний завод»
Акцiонерам та керiвництву Приватного Акцiонерного Товариства «Запорiзький кабельний завод»
Звiт з аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства «Запорiзький кабельний завод» (далi –
ПрАТ «ЗКЗ»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017р., звiту про сукупний дохiд, звiту про
змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до
фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПрАТ «ЗКЗ» є Мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi (далi – МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «ЗКЗ» складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй
валютi України - гривнi.
Обрана ПрАТ «ЗКЗ» облiкова полiтика, яка обумовлена в наказi «Про органiзацiю бухгалтерського облiку i облiкову
полiтику пiдприємства» вiд 02.01.2013 р. № 1/1 (iз змiнами вiд 14.09.2015 р. № 191) протягом звiтного перiоду була
незмiнною.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан
ПрАТ «ЗКЗ» на 31 грудня 2017 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною
датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки
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 ПрАТ «ЗКЗ» згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з Рiчної iнформацiї
емiтента за 2017 р. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi
нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту,
або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи
ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, 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, де це застосовно, 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 обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
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 обґрунтовано 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:
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• 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 невиявлення 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;
• 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 ;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдного
розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• 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 ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• 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 обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, 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
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол вiд 27.09.2017 р. № 22) найменування
Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» змiнено на Приватне акцiонерне товариство
«Запорiзький кабельний завод».
Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства України
Чистi активи ПрАТ «ЗКЗ» станом на 31.12.2017 р. складають 51 098 тис. грн., тобто на 50 574 тис. грн. бiльше, нiж
величина статутного капiталу та вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003р. №435IV.
За наслiдками 2017 р. чистi активи ПрАТ «ЗКЗ» у порiвняннi з 2016 р. зменшилися на 2 601 тис. грн.
Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2017 р. та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
ПрАТ «ЗКЗ» та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про
цiннi папери та фондовий ринок"
1. Протягом 2017 року ПрАТ «ЗКЗ» не приймались рiшення щодо:
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 10% статутного капiталу;
- про викуп власних акцiй;
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв;
- про припинення дiяльностi ПрАТ «ЗКЗ»;
- зменшення статутного капiталу.
2. На пiдставi наданих управлiнському персоналу запитiв, ПрАТ «ЗКЗ» повiдомило, що у 2017 р.: не порушувалися
справи про банкрутство ПрАТ «ЗКЗ» та вiдповiдно не виносилися ухвали про його лiквiдацiю або санацiю; операцiї
лiстiнгу (делiстiнгу) цiнних паперiв ПрАТ «ЗКЗ» на фондовому ринку не вiдбувалися.
3. У 2017 р. вiдбулись змiни у персональному складi посадових осiб:
На загальних зборах акцiонерiв (протокол вiд 29.03.2017 р. № 21) здiйснено припинення повноважень членiв
Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї та обрання нового складу Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ».
Повiдомлення про змiни у персональному складi членiв i голови Наглядової ради опублiковано в офiцiйному виданнi
НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 03.04.2017 р. № 63.
На засiданнi Наглядової ради (протокол № 12/04-17 вiд 12.04.2017 р.) головою Наглядової ради ПАТ «ЗКЗ» обрано
Куликову Людмилу Олексiївну.
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На засiданнi Ревiзiйної комiсiї (протокол № 12/04-17 вiд 12.04.2017 р.) головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ» обрано
Линду Свiтлану Iванiвну.
На загальних зборах акцiонерiв (протокол вiд 27.09.2017 №22), здiйснено припинення повноважень членiв Наглядової
Ради i Ревiзiйної комiсiї та обрання нового складу Наглядової Ради i Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗКЗ». Рiшення прийнято
у зв’язку з прийняттям Загальними зборами рiшення про змiну типу та найменування Товариства, затвердження нових
редакцiй Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
Повiдомлення про змiни у персональному складi членiв i голови Наглядової ради опублiковано в офiцiйному виданнi
НКЦПФР "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" вiд 03.10.2017 р. № 187.
На засiданнi Наглядової ради (протокол вiд 24.10.2017 р. №24/10-17 головою Наглядової ради ПрАТ «ЗКЗ» обрано
Куликову Людмилу Олексiївну.
На засiданнi Ревiзiйної комiсiї головою Ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗКЗ» обрано Линду Свiтлану Iванiвну.
4. Згiдно повiдомлення ПрАТ «ЗКЗ» протягом 2017 року не вiдбулося змiни власникiв акцiй, яким належить 10 i
бiльше вiдсоткiв акцiй:
Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв ПрАТ «ЗКЗ» за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пунктом 13 Статуту ПрАТ «Запорiзький кабельний завод» (нова редакцiя) визначений перелiк правочинiв, якi
вважаються значними та рiшення щодо вчинення яких приймаються Наглядовою радою або Загальними зборами.
Протягом звiтного року вiдповiдно iнформацiї, що надана управлiнським персоналом ПрАТ «ЗКЗ», укладалися значнi
правочини. Предметом таких договорiв є поставка готової продукцiї, передача в заставу майна, надання поруки,
отримання фiнансової допомоги. Рiшення щодо вчинення значних правочинiв у вiдповiдностi до положень Статуту та
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" були прийнятi Наглядовою радою ПрАТ «ЗКЗ».
Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України "Про акцiонернi товариства"
Формування складу органiв управлiння ПрАТ «ЗКЗ» здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту, затвердженого
загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗКЗ» (Протокол вiд 27.09.2017 р. № 22).
Протягом 2017 р. в ПрАТ «ЗКЗ» функцiонували органи управлiння: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,
Ревiзiйна комiсiя, виконавчий орган – генеральний директор. Кiлькiсний склад органiв управлiння вiдповiдає вимогам
Статуту ПрАТ «ЗКЗ».
Функцiонування органiв ПрАТ «ЗКЗ» регламентується: положеннями Статуту; Положенням про Загальнi збори
акцiонерiв; Положенням про Наглядову раду; Положенням про Ревiзiйну комiсiю.
Власний кодекс корпоративного управлiння ПрАТ «ЗКЗ» не приймався.
Служба внутрiшнього аудиту в ПрАТ «ЗКЗ» не створена, так як не передбачена внутрiшнiми документами ПрАТ
«ЗКЗ».
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства"
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi
товариства" та вимогам Статуту (пп. 10.9 п. 10) – не рiдше 1 разу на квартал.
Протягом 2017 р. поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснював генеральний директор
(одноосiбний виконавчий орган), в межах повноважень, якi встановленi Статутом ПрАТ «ЗКЗ».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПрАТ «ЗКЗ» протягом 2017 р. здiйснювала Ревiзiйна комiсiя.
Фактична реалiзацiя функцiй Ревiзiйної комiсiї протягом року пов’язана з перевiркою фiнансово-господарської
дiяльностi ПрАТ «ЗКЗ».
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року Ревiзiйною комiсiєю не проводились.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у т. ч. внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у ПрАТ «ЗКЗ» в цiлому вiдповiдає вимогам Закону
України "Про акцiонернi товариства" та вимогам його Статуту.
Розкриття iнформацiї щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається разом з фiнансовою звiтнiстю
На момент затвердження управлiнським персоналом ПрАТ «ЗКЗ» фiнансової звiтностi до випуску, ПрАТ «ЗКЗ» ще не
пiдготував iншу iнформацiю, що подається у рiчному звiтi емiтента цiнних паперiв. Вiдповiдно, ми не мали змоги
ознайомитися з цiєю iнформацiєю та не звiтуємо щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що додається, та рiчним звiтом емiтента цiнних паперiв.
Розкриття iнформацiї щодо iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства
Ми пiдтверджуємо, що нами при виконаннi аудиту були виконанi необхiднi процедури оцiнцi ризикiв суттєвого
викривлення, в тому числи в наслiдок шахрайства. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства.
Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк
складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «ЗКЗ».
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансовогосподарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi окрiм
тих, про якi йдеться у параграфi "Основа думки iз застереженням".
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Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
1. Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «АЛЬЯНСАУДИТ»
2. ЄДРПОУ 34829687
3. Мiсцезнаходження 69006 м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, б. 9, кв. 19
4. Телефон (факс) (061) 233-86-99, 224-62-69
5. Свiдоцтво про внесення до № 3936, видане на пiдставi рiшення Аудиторської
Реєстру аудиторських фiрм та палати України № 171/5 вiд 19.01.2007 року, чинне до
аудиторiв, якi одноособово 03.11.2021 року
надають аудиторськi послуги
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор Андреєва Л. М., чинний
сертифiкат аудитора № 005643 вiд 25.12.03 р.
Директор ТОВ «АЛЬЯНСАУДИТ» Андреєва Л.М.
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005643 виданий рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.03 р.) дiя
якого продовжена до 25.12.2018р. рiшенням Аудиторської палати України № 283/2 вiд 28.11.2013р.
26 березня 2018 р.
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

1

0

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

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): Змiна типу та найменування товариства, прийняття нових
редакцiй положень про Наглядову раду та Ревiзiйну комiсiю товариства.

X
Так

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

Ні
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н
д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

3

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

д/н
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

14

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтетiв не створено.
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Ні

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Ні

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

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

Ні

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

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

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

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

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):

Положення про порядок надання
iнформацiї акцiонерам.
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Положення про порядок
нарахування та виплати
дивiдендiв.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім
аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

X
д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
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З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Рiшення про змiну аудитора не
приймалось.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому
році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): д/н
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Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних
трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року
д/н
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький
кабельний завод"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05755625

за КОАТУУ

2310100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2018 | 01 | 01

230

27.32

257

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Гладкова, б.2, м. Запорiжжя, Запорiзька обл.,
69093

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

101

90

0

первісна вартість

1001

573

573

0

накопичена амортизація

1002

472

483

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

81

102

0

Основні засоби:

1010

135214

131806

0

первісна вартість

1011

136719

137668

0

знос

1012

1505

5862

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

I. Необоротні активи

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

1035

8

8

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

135404

132006

0

Запаси

1100

28659

31487

0

Виробничі запаси

1101

3423

4129

0

Незавершене виробництво

1102

3540

5223

0

Готова продукція

1103

347

786

0

Товари

1104

21349

21349

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

42617
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0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1591

1751

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

21963

28099

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

33271

34856

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

33271

34856

0

Витрати майбутніх періодів

1170

247

1015

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1134

1438

0

Усього за розділом II

1195

129482

98707

0

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

1200

0

0

0

II. Оборотні активи
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Баланс

1300

264886

230713

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

524

524

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

46210

41744

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6965

8830

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

53699

51098

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

10695

9900

0

Пенсійні зобов’язання

1505

3615

5989

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

1165

1374

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

1165

1374

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

15475

17263

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
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Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

154473

135789

0

за розрахунками з бюджетом

1620

2879

682

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

154

145

0

за розрахунками з оплати праці

1630

601

623

0

за одержаними авансами

1635

18878

15684

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

18727

9429

0

Усього за розділом IІІ

1695

195712

162352

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

264886

230713

0

Примітки

д/н

Керівник

Мотренко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кучеренко Наталiя Романiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький
кабельний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
05755625

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

110259

175355

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

( 98527 )

( 158193 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

11732

17162

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

544

568

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 13472 )

( 10791 )

Витрати на збут

2150

( 1137 )

( 991 )

Інші операційні витрати

2180

( 234 )

( 2224 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

2190

0

3724

Стаття

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
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збиток

2195

( 2567 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

3276

1639

Інші доходи

2240

0

122

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 538 )

( 391 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 103 )

( 36 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

68

5058

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

171

220

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

239

5278

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-3464

-434

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-3464

-434

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

-624

-78

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-2840

-356

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-2601

4922

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

71216

86747

Витрати на оплату праці

2505

21578

17762

Відрахування на соціальні заходи

2510

4183

3528

Амортизація

2515

4584

4410

Інші операційні витрати

2520

17683

16965

Разом

2550

119244

129412
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ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

10475535

10475535

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

10475535

10475535

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.02282

0.50384

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.02282

0.50384

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Мотренко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кучеренко Наталiя Романiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький
кабельний завод"

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
05755625

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

95224

46416

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

78639

111037

Надходження від повернення авансів

3020

203

76

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

3255

1640

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

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

37

348

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 48258 )

( 41754 )

Праці

3105

( 16895 )

( 14054 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 4855 )

( 4006 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 12478 )

( 4233 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 7417 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 5061 )

( 4233 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 73230 )

( 66153 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 56 )

( 230 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими

3150

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 3318 )

( 177 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

18268

28910

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 1144 )

( 1728 )

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

-1144

-1728

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

0

135500

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

( 15540 )

( 138447 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-15540

-2947

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1584

24235

Залишок коштів на початок року

3405

33271

9034

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1

2

Залишок коштів на кінець року

3415

34856

33271

Примітки

д/н

Керівник

Мотренко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кучеренко Наталiя Романiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький
кабельний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
05755625

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.
Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

X

0

X

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
негрошових 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

X

0

X

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
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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

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

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

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

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

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
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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

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

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

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

д/н

Керівник

Мотренко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кучеренко Наталiя Романiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Приватне акцiонерне товариство
"Запорiзький кабельний завод"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05755625

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

524

14762

0

0

5547

0

0

20833

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

31448

0

0

1418

0

0

32866

Скоригований
залишок на
початок року

4095

524

46210

0

0

6965

0

0

53699

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

239

0

0

239

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-2840

0

0

0

0

0

-2840

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0
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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

-2840

0

0

0

0

0

-2840

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0
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Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-1626

0

0

1626

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-4466

0

0

1865

0

0

-2601

Залишок на

4300

524

41744

0

0

8830

0

0

51098
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кінець року
Примітки

д/н

Керівник

Мотренко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кучеренко Наталiя Романiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький кабельний завод» за 2017 рiк.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Запорiзький кабельний завод» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 року, складена щоб
проiлюструвати вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) при представленнi звiтностi та
розкриттi iнформацiї.
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена на пiдставi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi.
Датою переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi є 1 сiчня 2012 року.
Облiкова полiтика Пiдприємства покликана забезпечити вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним якiсним
характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Фiнансова звiтнiсть Пiдприємства складається за принципом нарахування (за винятком звiту про рух грошових
коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з принципом нарахування результати операцiй i iнших подiй визнаються
Пiдприємством у мiру їх виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i
вiдбиваються в облiкових записах i у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони вiдносяться.
Принцип безперервностi дiяльностi має на увазi складання фiнансової звiтностi на основi допущення, що
Пiдприємство функцiонує безперервно, i вестиме операцiї в майбутньому. Оцiнюючи доречнiсть припущення про
безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо майбутнього – щонайменше на
12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i iнших подiй, групуючи їх по основних категорiях
(елементам) вiдповiдно до економiчних характеристик. У звiтi про фiнансовий стан елементами, безпосередньо
пов'язаними з оцiнкою фiнансового стану, є активи, зобов'язання i капiтал. У звiтi про сукупний дохiд елементами,
безпосередньо пов'язаними з вимiром результатiв дiяльностi, є доходи i витрати.
Об'єкт, що вiдповiдає визначенню елементу фiнансової звiтностi, признається, якщо:
1) iснує вiрогiднiсть того, що будь-якi майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктами, будуть отриманi(втраченi);
2) фактичнi витрати на придбання або вартiсть об'єкту можуть бути надiйно оцiненi.
При оцiнцi вiдповiдностi статтi цим критерiям i, отже, можливостi його визнання у фiнансовiй звiтностi, Пiдприємство
враховує фактор суттєвостi. Суттєвiсть залежить вiд розмiру та характеру статтi, яка оцiнюється за конкретних
обставин. Орiєнтований порiг суттєвостi становить:
- 5% вiд пiдсумку вiдповiдно всiх активiв, всiх зобов'язань i власного капiталу – для об'єктiв облiку, що вiдносяться до
активiв, зобов'язань та власного капiталу Пiдприємства;
- 2% чистого прибутку (збитку) – для доходiв та витрат Пiдприємства;
- 10% вiдповiдно чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) або фiнансових результатiв
сегмента або активiв усiх сегментiв пiдприємства - для розкриття iнформацiї про сегменти при визначеннi звiтного
сегменту.
Пiдприємство використовує оцiнки i робить припущення, якi мають вплив на визначення у фiнансовiй звiтностi суми
активiв i зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату
пiдготовки фiнансової звiтностi. Оцiнки i припущення пiддаються постiйному критичному аналiзу i ґрунтуються на
минулому досвiдi керiвництва Пiдприємства i iнших чинниках, у тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй,
якi вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, Пiдприємство використовує припущення при
визначенi: списання запасiв нижче собiвартостi до чистої вартостi реалiзацiї; строку корисної експлуатацiї активiв, що
амортизуються; оцiнки забезпечення; знецiнення активiв, справедливої вартостi iнвестицiй, доступних для продажу.
1. Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) ( Форма1)
У балансi пiдприємства нематерiальнi активи вiдображенi по первiснiй вартостi i складаються з прав на програмнi
забезпечення, лiцензiй та дозволiв на торгiвлю. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом.
Первiсна вартiсть на початок року складає в сумi 573 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на початок року 472 тис. грн.
Первiсна вартiсть на кiнець року склала в сумi 573 тис. грн.
Накопичена амортизацiя на кiнець року 483 тис. грн.
В балансi пiдприємства основнi засоби вiдображенi по справедливiй вартостi та за поточний рiк з ними вiдбулися такi
змiни:
Будинки, споруди та передавальнi пристрої, тис.грн. Машини та обладнання, тис.грн Iншi, тис.грн. Всього, тис.грн.
Первiсна вартiсть
на початок року 67 721 63 891 5 107 136 719
Накопичена амортизацiя на початок року (27) (294) (1 184) (1 505)
Балансова вартiсть на початок року 67 694 63 597 3 923 135 214
Надiйшло за рiк 241 254 809 1 304
Вибуття за рiк (за балансовою вартiстю) 132 4 3 139
Амортизацiйнi вiдрахування (1 474) (2 716) (383) (4 573)
Проведена дооцiнка (уцiнка) основних засобiв до справедливої вартостi
Списання накопиченої амортизацiї на зменшення первiсної вартостi основних засобiв
Балансова вартiсть на кiнець року 66 329 61 131 4 346 131 806
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Первiсна вартiсть на кiнець року 67 799 63 988 5 881 137 668
Накопичена амортизацiя на кiнець року (1 470) (2 857) (1 535) (5 862)
Станом на 31.12.2016 року згiдно МСБО № 16 була проведена переоцiнка основних фондiв ,
результати якої вiдображенi в 2017 роцi шляхом коригування вхiдного залишку на 01.01.2017 р.
Беручи до уваги характер та використання основних засобiв ПРАТ «Запорiзький кабельний завод» при розробцi
рекомендацiй щодо справедливої вартостi компанiя- оцiнщик застосовувала затратний пiдхiд для спецiалiзованих
основних засобiв та ринковий пiдхiд - для неспецiалiзованих основних засобiв ( спецiалiзованi активи- це активи, якi
рiдко продаються на вiдкритому ринку). Також розглядалася можливiсть застосування доходного пiдходу з метою
виявлення ознак наявностi економiчного знецiнення.
В якостi основного методу в рамках пiдходу був вибраний метод ДГП ( дисконтованих грошових потокiв).
Переоцiнцi пiдлягали 569 одиниць основних фондiв, в т.ч.:
- будiвлi- 34 од.
- споруди- 31 од.
- машини та обладнання- 480 од.
- транспорт-24 од.
В результатi проведеної переоцiнки основних засобiв було:
- Дооцiнено 512 об’єктiв на суму 40 772 889 грн.
- Уцiнено 57 об’єктiв на суму 693 424 грн.
тис. грн.
Незавершене будiвництво на початок року складає 81
Надiйшло за рiк 1 325
Вибуло за рiк 1 304
Незавершене будiвництво на кiнець року 102
у т.ч.:
- капiтальне будiвництво 102
- придбання (виготовлення) основних засобiв - придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв Згiдно наказу про облiкову полiтику виробничi запаси оцiнюються по собiвартостi ,
а при передачi їх в виробництво , чи iншому вибуттi по методу ФIФО.
Балансова вартiсть запасiв на кiнець року складає 31 487 тис. грн., у тому числi :
Сировина i матерiали 2 375
Паливо 19
Тара i тарнi матерiали 1 722
Незавершене виробництво 5 223
Комплектуючi вироби, iншi 13
Готова продукцiя 786
Товари 21 349
2. Фiнансовi iнструменти.
2.1 Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть з термiном погашення бiльше дванадцяти мiсяцiв вiдсутня.
Загальна сума поточної дебiторської заборгованостi, що буде погашена протягом дванадцяти мiсяцiв iз дати балансу
складає 32 364 тис. грн., у тому числi заборгованiсть за товари, роботи, послуги : 61 тис.грн.
Склад дебiторської заборгованостi :
31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по
розрахунках з iноземними пiдприємствами - Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi по
розрахунках з пiдприємствами України 61 42 617
Фiнансова дебiторська заборгованiсть:
- за виданими авансами 1 751 1 591
- по розрахункам з бюджетом:
- з податку на прибуток - - з ПДВ - - iнша поточна дебiторська заборгованiсть 28 099 21 963
- витрати майбутнiх перiодiв 1 015 247
- iншi оборотнi активи:
- неузгоджена сума фiнансових санкцiй з ПДВ 1 108 1 108
- iншi 330 26
Аналiз кредитної якостi фiнансової дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi наведено такими показниками:
тис. грн.
31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
Заборгованiсть, термiн погашення якої, не настав
по розрахунках з клiєнтами:
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Росiйської Федерацiї України 61 42 617
Заборгованiсть, термiн погашення якої, по розрахунках
з клiєнтами настав:
- вiд 30 до 90 днiв - Керiвництво оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської
заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. При проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi
фактори: аналiз дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi за термiнами,
їх зiставлення з термiнами кредитування клiєнтiв, фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в
минулому.
Якби фактично вiдшкодованi суми були меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Пiдприємству довелося б
враховувати додатковi витрати на знецiнення.
На пiдставi проведеного аналiзу фiнансового стану контрагентiв вся дебiторська заборгованiсть вважається повнiстю
вiдшкодовуваною.
2.2 Кредиторська заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2017 р. загальна сума поточної кредиторської заборгованостi складає
162 352 тис. грн., у тому числi:
- поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги 135 789
- по розрахункам з одержаних авансiв 15 684
- по розрахункам з бюджетом 682
- по розрахункам зi страхування 145
- по розрахункам з оплати працi 623
- iншi поточнi зобов’язання 9 429
Кредиторська заборгованiсть з основної дiяльностi складається iз заборгованостi за товари, роботи, послуги та
одержаних авансiв у сумi 151 473 тис. грн.
2.3. Фiнансовi iнвестицiї, якi увiйшли до складу статтi балансу : «Iншi фiнансовi iнвестицiї» на дату балансу
оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi на загальну суму
8 тис. грн.
3. Пов’язанi сторони
З метою подання фiнансової iнформацiї сторони вважаються пов'язаними, якщо перша сторона має можливiсть
контролювати iншу сторону, вони перебувають пiд спiльним контролем або мають суттєвий вплив на прийняття
фiнансових та управлiнських рiшень. При визначеннi пов'язаних сторiн в розрахунок приймається суть вiдносин, а не
їх юридична форма.
Пов’язанi сторони Пiдприємства вiдносяться до тих компанiй, у яких загальний провiдний управлiнський персонал;
ПрАТ « Запорiзький кабельний завод» має вiдносини з пiдприємствами, якi належать до пов’язаних сторiн:
ПрАТ «Завод малогабаритних трансформаторiв»;
ПрАТ «Запорiжтрансформатор»;
ПрАТ «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв»;
ТзОВ «Енерджi Сервiс»
Протягом 2017 року здiйснювалися операцiї з пов’язаними сторонами, а саме:
Характер вiдношень мiж зв’язаними сторонами* Види здiйснених операцiй мiж зв’язаними сторонами Обсяг таких
операцiй тис. грн.
Загальний контроль Реалiзацiя продукцiї, робiт та послуг 46 127
Загальний контроль Придбання матерiалiв, послуг 1 421
Загальний контроль Надання поворотної фiнансової допомоги 6 200
Загальний контроль Повернення поворотної фiнансової допомоги 9 300
П.I.Б. фiзичної особи або найменування юридичної особи Характер вiдношень мiж зв’язаними сторонами* Види
здiйснених операцiй мiж зв’язаними сторонами Обсяг таких операцiй тис. грн.
ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Поставка провода АПБ 5 964
ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Виготовлення кабельно-провiдникової продукцiї 32 698
ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Оренда примiщення 3
ПРАТ "ЗТР" Загальний контроль Послуги зберiгання обладнання 6
ПРАТ Завод "МГТ" Загальний контроль Поставка провода АПБ 7 456
ПРАТ Завод "МГТ" Загальний контроль Послуги зберiгання продукцiї 225,00
ПРАТ «ЗТР» Загальний контроль Придбання матерiалiв, послуг 1 421
ТзОВ «Енерджi Сервiс» Загальний контроль Надання поворотної фiнансової допомоги 6 200
ПРАТ «ЗТР» Загальний контроль Повернення поворотної фiнансової допомоги 9 300
Усi зазначенi послуги надавалися на ринкових умовах.
Загальна заборгованiсть за придбанi протягом року сировину, послуги, оренднi зобов’язання,
реалiзовану готову продукцiю на кiнець 2017 року склала:
тис.грн.
Отриманi аванси 18 776
Кредиторська заборгованiсть по розрахунках за придбанi матерiали, послуги 59 687
Дебiторська заборгованiсть 27 765
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6. Вiдстроченi податковi зобов’язання.
тис. грн.
Витрати з податку на прибуток складаються: 2017 р. 2016 р.
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за рiк 171 220
у т.ч.
податок на прибуток - поточний - доходи/(витрати) по вiдстроченому податку 171 220
Вiдстроченi податковi зобов’язання вiдображенi ч/з капiтал 624
Нарахованi вiдстроченi податки на кiнець року (9 900) (10 695)
Розрахунок податку на прибуток здiйснювався згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
7. Iнформацiя за сегментами.
Iнформацiя за сегментами Пiдприємством подається за основними видами робiт та за класами клiєнтiв. Iнформацiя
про операцiйний сегмент вiдображається якщо дохiд сегмента становить 10% ( або бiльше) об’єднаного доходу всiх
сегментiв. Звiтнi сегменти не мають диференцiацiю за видами продукцiї, вони є однаковими для кожного типу i виду
сегментi.
Iнформацiя за операцiйними сегментами наведена у наступних таблицях:
По класу клiєнта сума тис. грн.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
1 Дохiд вiд реалiзацiї х х
1.1. пiдприємствам галузi 109 947 175 157
1.2. на експорт 232 176
1.3 iнше 80 22
сума тис. грн.
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
2 Дохiд вiд реалiзацiї х х
2.1 виробництво КПП 110 179 128 794
2.2 продажа машин - 46 539
2.3 iнше 80 22
Пiдприємство не розподiляє активи за звiтними сегментами за недоцiльнiстю. Усi виробничi потужностi знаходяться в
Запорiзькiй областi та працюють на всi звiтнi сегменти, як за класом клiєнтiв, так i за видами продукцiї ( робiт)
Iнформацiя про основних клiєнтiв, доходи вiд операцiї з якими досягають 5% ( або бiльше) в загальному обсязi
доходiв вiд реалiзацiї:
Найменування клiєнта за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
частка доходу сума частка доходу сума
ПрАТ «Запорiжтрансформатор» 29% 32 226 44% 76 431
Представництво "IНСТАЛАСIОНЕС IНАБЕНСА,С.А." 11% 11 635 23% 40 371
ТОВ «Хорос» 27% 29 921 6% 10 737
ТОВ"ФЕРРОТРЕЙДИНГ" 9% 9 437 13,7% 21 353
ПрАТ «МГТ» 6% 6 214
ТОВ «Энергетический стандарт» 13,7% 21 353
ДП «НЕК«УКРЕНЕРГО» 9% 15 647
8. Забезпечення, умовнi зобов’язання, умовнi активи.
Станом на 31.12.2017 року були створенi слiдуючi забезпечення:
- пiд пенсiйнi виплати у сумi 5 989 тис. грн..
- пiд невикористанi вiдпустки у сумi 1 374 тис. грн.
9. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма 2)
1) Роздiл «Фiнансовi результати»
Згiдно вимогам МСБО № 18 “Дохiд”, на пiдприємствi дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв)
визнається в разi наявностi всiх наведених нижче умов:
• покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив);
• пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами);
• сума доходу ( виручка) може бути достовiрно визначена;
• є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi
з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Аналiз доходiв по категорiям: 2017 рiк тис.грн.
Кабельно- провiдникова продукцiя 82 818
Послуги по виготовленню КПП 27 436
Iншi послуги 5
Всього доходiв вiд реалiзацiї 110 259
У статтi «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї, товарiв, робiт i послуг» - витрати мiстять фактичнi прямi виробничi
витрати та загальновиробничi витрати.
Згiдно МСБО 1 в звiтi доходи або витрати показанi згорнуто по iдентичним операцiям
У статтi « Iншi операцiйнi доходи»: 2017 рiк тис.грн.
вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв, чиста сума 277
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вiд реалiзацiї операцiйної оренди активiв, чиста сума 163
вiд iншої операцiйної дiяльностi, чиста сума 95
вiд списання безнадiйної заборгованостi, чиста сума 9
Всього: 544
У статтi «Адмiнiстративнi витрати» - вiдображено загальногосподарськi витрати, пов’язанi з управлiнням i
обслуговуванням пiдприємства (витрати на утримання адмiнiстративно-управлiнського персоналу, витрати на їх
службовi вiдрядження, на утримання основних засобiв, охорону, юридичнi, аудиторськi та iншi).
Стаття «Витрати на збут» склалася з витрат, пов’язаних з реалiзацiєю продукцiї ( витрати пов’язанi з пошуком ринку
збуту продукцiї, транспортнi витрати на доставку продукцiї, утримання пiдроздiлiв, що займаються збутом продукцiї,
рекламу, тощо ).
Стаття « Iншi операцiйнi витрати» вiдображає втрати якi склалися: 2017 рiк тис.грн.
iз збитку вiд операцiйної курсової рiзницi, чиста сума (182)
iз збитку вiд iншої операцiйної дiяльностi, чиста сума (52)
__________________________________________________________________________________
Всього: (234)
Стаття «Iншi фiнансовi доходи» мiстить доходи: 2017 рiк тис.грн.
• вiдсотки вiд банку по залишках на поточних рахунках 205
• вiдсотки вiд банку по залишках на депозитних рахунках 3 071
___________________________________________________________________________________
Всього: 3 276
Стаття «Iншi витрати» вiдображає витрати вiд продажу, або iншого вiдчуження окремих об’єктiв основних фондiв i
становить у 2017 р. 103 тис. грн.
2) Роздiл «Сукупний дохiд» вiдображає змiни сукупного доходу пiдприємства як за рахунок фiнансового результату,
так i за рахунок iншого сукупного доходу.
10. Рух грошових коштiв (форма3)
Звiт про рух грошових коштiв складений згiдно МСБО №7 та передбачає визначення грошових коштiв прямим
методом.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання та
iншi короткотермiновi високолiквiднi iнвестицiї з початковим термiном розмiщення не бiльше трьох мiсяцiв.
Роздiл I « Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi»
У роздiлi I вiдображене надходження та витрачання грошових засобiв в рамках операцiйної дiяльностi пiдприємства, а
саме:
- надходження вiд реалiзацiї продукцiї ( товарiв, робiт, послуг);
- надходження вiд покупцiв та замовникiв авансiв;
- повернення ранiше виплачених авансiв;
- надходження вiд операцiйної аренди;
- iншi надходження включають у сумi 37 тис. грн.;
- витрачання грошових коштiв на оплату товарiв,( робiт та послуг);
- суми попередньої оплати та авансових платежiв за товарно- матерiальнi цiнностi, роботи, послуги;
- повернення грошових коштiв за аванси отриманi;
- витрати на оплату працi працiвникам;
- перерахованi в бюджет податок на прибуток, iншi обов’язковi платежi та збори;
- iншi витрачання включають в себе :
2 677 тис. грн.- витрати на страхування майна пiдприємства
135 тис. грн.- витрати на перерахування профспiлкових внескiв незалежним профспiлкам
156 тис. грн.- витрати на вiдрядження працiвникiв пiдприємства
350 тис. грн.- iншi
Роздiл II «Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi»
У роздiлi II вiдображене одержання та витрачання грошових коштiв за реалiзацiю та вiдповiдно придбання
необоротних активiв.
Залишок коштiв на кiнець року включає в себе: 2017 р. 2016 р.
грошовi кошти в касi 0 тис.грн. 0 тис.грн.
залишок коштiв на поточних рахунках у сумi 8 143 тис.грн. 4 018 тис.грн.
залишок коштiв на депозитних рахунках у сумi 26 703 тис. грн. 26 703 тис. грн.
залишок коштiв на спец рахунку з ПДВ у сумi 10 тис. грн. 2 550 тис. грн.
Роздiл III «Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi»
У роздiлi III вiдображене витрачання грошових коштiв на погашення поворотної фiнансової допомоги у сумi 15 540
тис. грн..
Станом на 31 грудня 2017 року 34 856 тисячi гривень ( на 31 грудня 2016 року- 33 271 тисяч гривень) iз загальної суми
грошових коштiв на банкiвських рахунках зберiгалися в нацiональнiй валютi.
11. Змiни у власному капiталi (форма 4)
Звiт «Про змiни у власному капiталi» складений згiдно з МСБО 1
В примiтках до нього розкривається iнформацiя про призначення i використання кожного елементу власного капiталу.
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Станом на 31 грудня 2017 та 2016 року загальна кiлькiсть затверджених до випуску, випущених та тих, що
знаходяться в обiгу простих акцiй становить 10 475 535 акцiй з номiнальною вартiстю 0,05 гривня за акцiю. Всi
випущенi простi акцiї повнiстю оплаченi. Всi простi акцiї мають один голос при голосуваннi.
Власний капiтал пiдприємства на кiнець звiтного перiоду складає 51 098 тис.грн., у тому числi:
Статутний капiтал – 524 тисячi гривень
Капiтал у дооцiнках – 41 744 тис. грн, який складається з :
- резерву переоцiнки основних засобiв – 44 968 тис. грн, який зменшився на амортизацiю резерву
в сумi 1 626 тис. грн.
та суми невизнаних актуарних збиткiв, що становить 3 224 тис. грн.
Залишок капiталу у дооцiнках, який на кiнець 2016 року становив 14 762 тис.грн, на початок 2017 року збiльшився :
- згiдно МСБО № 16 на суму переоцiнки основних фондiв, яка була проведена станом на 31.12.2016р, але вiдображена
в поточному 2017р. у розмiрi 31 448 тис. грн.
В Товариствi, згiдно Статуту (редакцiя п’ята вiд 27.03.2014р.), не передбачається формування Резервного капiталу.
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 8 830 тис.грн.,
На кiнець звiтного перiоду вiн збiльшився на 239 тис.грн, що вiдповiдає чистому прибутку за 2017 рiк, збiльшився на
суму амортизацiї резерву переоцiнки основних фондiв у розмiрi 1 626 тис. грн.
Залишок нерозподiленого прибутку, який на кiнець 2016 року становив 5 547 тис.грн, на початок 2017 року
збiльшився :
- згiдно МСБО № 16 на суму переоцiнки основних фондiв, яка була проведена станом на 31.12.2016р, але вiдображена
в поточному 2017р. у розмiрi 1 418 тис. грн.
Iнформацiя про осiб, що володiють 5% та бiльше акцiй ПАТ „Запорiзький кабельний завод”
№ п/п Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Мiсцезнаходження Кiлькiсть акцiй Вiд загальної кiлькостi
акцiй Вид акцiй
1 ПЗНВIФ «Четвертий» КУА «Сварог Ессет Менеджмент» Україна 33499232 01901, м.Київ, вул. Госпiтальна, буд.12-д
4 047 994
38,64% Iменнi простi
2 ПРАТ "ЗТР", Україна 00213428 69600, м. Запорiжжя, вул. Днiпровське шосе, 3 3 814 189 36,41 % Iменнi простi
3 ПРАТ «Iнвестицiйний фонд «Київська Русь- МДС» 21075315 01025 м. Київ, пров. Рильський , буд.3 660 000 6,30 %
Iменнi простi
Головний бухгалтер Н.Р.Кучеренко
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