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Титульний аркуш 

 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії. 

Генеральний директор    Мотренко Олександр Володимирович 

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

МП 26.04.2011 
(дата) 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 05755625  

1.4. Місцезнаходження емітента  

  Запорізька обл. Ленiнський р-н 69093 м. Запорiжжя вул. Гладкова, буд. 2  

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 (061) 7017979 (061) 7017979  

1.6. Електронна поштова адреса емітента  

 office@zkz.ua  

 
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці  в мережі Інтернет  

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента:    

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X 

в) банки, що обслуговують емітента; X 

г) основні види діяльності; X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;  

е) інформація про рейтингове агентство;  

є) інформація про органи управління емітента.  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв). X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X 

4. Інформація про посадових осіб емітента:  

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 

7. Інформація про дивіденди.  

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X 

9. Відомості про цінні папери емітента:  

а) інформація про випуски акцій емітента; X 

б) інформація про облігації емітента;  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

г) інформація про похідні цінні папери;  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X 

10. Опис бізнесу. X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

в) інформація про зобов'язання емітента. X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів.  
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13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду. X 

14. Інформація про стан корпоративного управління. X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

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

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

б) 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;  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

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

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

17. 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.  

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

20. Основні відомості про ФОН.  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

24. Правила ФОН.  

25. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки: 
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1-е) Рейтингову оцiнку протягом звiтного перiоду Товариство не проходило. 

1-є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, 

що згiдно п.1.5. Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв: "Iнформацiя 

про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. 

9-б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що ВАТ 

"ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску облiгацiй. 

9-в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом Товариством не наводиться у 

зв'язку з тим, що ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iнших цiнних паперiв. 

9-г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери не наводиться у зв'язку iз тим, що протягом звiтного 

року не здiйснювало випуску похiдних цiнних паперiв. 

9-ґ) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариством не 

наводиться у зв'язку з тим, що ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi викупу власних 

акцiй. 

11-в) У зв'язку iз тим, що у кредитних договорах, укладених ВАТ "ЗКЗ", вiдсоток за 

користування коштами визначається згiдно Libor (Лондонська мiжбанкiвська ставка 

пропозицiї - середньовиважена вiдсоткова ставка за мiжбанкiвськими кредитами, що 

надаються банками, якi виступаютьна лондонському мiжбанкiвському ринку iз пропозицiєю 

коштiв у рiзних валютах i на рiзнi термiни - вiд одного дня до 12 мiсяцiв. Ставка фiксується 

Британською Банкiвською Асоцiацiєю починаючи з 1985 року щодня об 11:00 за Захiдно-

європейським часом на пiдставi даних першокласних банкiв), Товариством наводиться 

середнiй вiдсоток рiчних за користування коштами за кредитними договорами. 

11-г) 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. 

11-ґ) 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. 

12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв 

Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, що ВАТ "ЗКЗ" не мало у звiтному перiодi 

боргових цiнних паперiв та вiдповiдно не користувалося гарантiями третьої особи. 

15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, 

що ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй. 

16-а-ґ). Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття Товариством не 

наводиться у зв'язку iз тим, що ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску 

iпотечних облiгацiй. 
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17. 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 Товариством не наводиться у зв'язку з тим, що 

ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних облiгацiй. 

18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв Товариством не наводиться у зв'язку з 

тим, що ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв. 

19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв Товариством не наводиться у зв'язку iз тим, 

що ВАТ "ЗКЗ" не здiйснювало у звiтному перiодi випуску iпотечних сертифiкатiв. 

20-24. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску сертифiкатiв ФОН, у 

зв'язку iз чим основнi вiдомостi про ФОН; iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН; 

iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН; розрахунок вартостi чистих активiв 

ФОН; правила ФОН не наводяться. 

28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi не наводиться оскiльки Товариство здiйснює ведення бухгалтерського облiку згiдно 

до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку України (П(С)БУ). 

29. 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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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод"  

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПАТ "ЗКЗ"  

3.1.3. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство  

3.1.4. Поштовий індекс 

 69093  

3.1.5. Область, район 

 Запорізька обл. Ленiнський р-н 

3.1.6. Населений пункт 

 м. Запорiжжя  

3.1.7. Вулиця, будинок 

 вул. Гладкова, буд. 2  

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

 А01 №526934  

3.2.2. Дата державної реєстрації 

 14.11.1994  

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

 Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 523 776,75  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 523 776,75  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Фiлiя "Вiддiлення  ПАТ Промiнвестбанк" в м. Запорiжжi  

3.3.2. МФО банку 

 313355  
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3.3.3. Поточний рахунок 

 26003301157272  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Фiлiя "Вiддiлення  ПАТ Промiнвестбанк" в м. Запорiжжi  

3.3.5. МФО банку 

 313355  

3.3.6. Поточний рахунок 

 26003301157272  

3.4. Основні види діяльності 

31.30.0 - виробництво iзольованого дроту i кабелю; 

27.45.0 - виробництво iнших кольорових металiв; 

51.43.1 - оптова торгiвля електропобутовими приладами  

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

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Держава Україна в особi 
Запорiзької обласної ради 

народних депутатiв 
20507422 

 Запорізька обл. Орджонiкiдзевський 
р-н 69107 м. Запорiжжя пр. 

Ленiна,164 
0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи 

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

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості) 

Усього 0 
 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 387 особи. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом - 5. 

Облiкова чисельнiсть працiвникiв становм на 31.12.2010р. - 408. 

Фонд оплати працi в 2010 роцi склав 13112,96 тис. грн. 

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв та 

знань з охорони працi. Прiоритетними напрямками кадрової полiтики в 2010 роцi були: 

пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв на курсах цiльового призначення,  пiдготовка (навчання 

осiб, що не мають професiї) та перепiдготовка (навчання осiб, що мають професiю не за 
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профiлем дiяльностi пiдприємства) працiвникiв, отримання другої (сумiжної) професiї, навчання 

з питань охоронi працi. 

У 2010 роцi на пiдвищення квалiфiкацiї на курсах цiльового призначення, на отримання другої 

професiї, пiдвищення знань по охоронi працi було витрачено 23829 грн. 

У 2011 роцi на пiдвищення квалiфiкацiї на курсах цiльового призначення, на отримання другої 

професiї, пiдвищення знань по охоронi працi заплановано спрямувати 31500 грн. 

 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 

 Голова наглядової ради 

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

 Бланковський Анатолiй Кирилович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СА 807009 30.06.1998 Шевченкiвське РВУМВС України в Запорiзькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1939 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  Начальник вiддiлу в представництвi компанiї "Energy Standart Group S.A.".   

6.1.8. Опис 

 Не перебуває в трудових вiдносинах з Товариством. Органiзує роботу Наглядової ради та 

здiйснює контроль за реалiзацiєю планiв роботи, затверджених Наглядовою  радою. 

Представляє Наглядову раду у роботi з виконавчим  органом Товариства, з державними i 

громадськими органами, будь-якими пiдприємствами, установами та громадянами. Готує 

доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової  ради, 

загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства. 

Голова Наглядової  ради несе цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, 
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завданi Товариству  його винними дiями (бездiяльностю).  

 

Згідно Положення «Про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства «Запорізький 

кабельний завод» за рішенням Загальних зборів Голові Наглядової ради може виплачуватися 

щоквартальна винагорода у розмірі 150% посадового окладу Генерального директора. 

Враховуючи, що рішення про виплату винагороди Загальними зборами не приймалося 

винагороду за виконання обов'язкiв голови Наглядової ради в Товариствi протягом 2010 року 

Бланковський А.К. не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Бланковський А.К. не має, стаж керiвної роботи складає 12 рокiв. Голова Наглядової ради не 

обiймає нiяких посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 Попереднi посади: iнженер-конструктор, керiвник пiдроздiлу перспективних розробок, 

провiдний фахiвець з дослiджень технiчних характеристик авiацiйних двигунiв, бухгалтер - 

економiст, голова правлiння, бухгалтер-експерт, виконавчий директор, провiдний економiст, 

керiвник вiддiлу економiчного аналiзу. 

 

Протягом 2010 року зміни в персональному складі щодо посади Голови Наглядової ради не 

відбувалося. 

 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Компанiя "Parminter Group Inc" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  12308   

6.1.4. Рік народження** 

  

6.1.5. Освіта** 



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал 
 

10 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  

6.1.8. Опис 

 Юридична особа виконує свої обов"язки через довiреного представника.Члени 

Наглядової ради (НР) беруть участь у засiданнях НР, дiють в iнтересах Товариства, несуть 

цивiльно- правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх 

винними дiями (бездiяльнiстю), у своїй дiяльностi зобовязанi керуватися законодавством 

України, Статутом, положенням про НР, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  

 

У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про 

наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, її паспортнi данi, рiк 

народження, освiту, стаж керiвної роботи, перелiк попереднiх посад, найменування 

пiдприємства, попередню посаду та отриманий розмiр виплаченої за 2010 рiк винагороди, а 

також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах не наводиться. 

 

Протягом 2010 року Компанiя "Parminter Group Inc" перебувала на посаді члена Наглядової ради 

Товариства. 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Компанiя "Craftex Ltd" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  487886   

6.1.4. Рік народження** 
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6.1.5. Освіта** 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  

6.1.8. Опис 

 Юридична особа виконує свої обов"язки через довiреного представника. Члени 

Наглядової ради (НР) беруть участь у засiданнях НР, дiють в iнтересах Товариства, несуть 

цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними 

дiями (бездiяльнiстю), у своїй дiяльностi зобов’язанi керуватися законодавством України, 

Статутом, положенням про НР, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  

 

У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про 

наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, її паспортнi данi, рiк 

народження, освiту, стаж керiвної роботи, перелiк попереднiх посад, найменування 

пiдприємства, попередню посаду та отриманий розмiр виплаченої за 2010 рiк винагороди, а 

також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах не наводиться. 

 

Протягом 2010 року Компанiя "Craftex Ltd" перебувала на посаді члена Наглядової ради 

Товариства. 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член наглядової ради 

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

 ВАТ "ЗТР" 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
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  00213428   

6.1.4. Рік народження** 

  

6.1.5. Освіта** 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  

6.1.8. Опис 

Юридична особа виконує свої обов’язки через довiреного представника.Члени Наглядової ради 

(НР) беруть участь у засiданнях НР, дiють в iнтересах Товариства, несуть цивiльно-правову 

вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), у своїй дiяльностi зобовязанi керуватися законодавством України, Статутом, 

положенням про НР, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  

 

У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про 

наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, її паспортнi данi, рiк 

народження, освiту, стаж керiвної роботи, перелiк попереднiх посад, найменування 

пiдприємства, попередню посаду та отриманий розмiр виплаченої за 2010 рiк винагороди, а 

також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах не наводиться. 

 

Протягом 2010 року ВАТ «ЗТР» перебувало на посаді члена Наглядової ради Товариства. 

 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Член наглядової ради 

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

 Компанiя "Trade-Invest Group Ltd" 
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6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

  487885   

6.1.4. Рік народження** 

  

6.1.5. Освіта** 

  

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

  

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

  

6.1.8. Опис 

Юридична особа виконує свої обов’язки через довiреного представника.Члени Наглядової ради 

(НР) беруть участь у засiданнях НР, дiють в iнтересах Товариства, несуть цивiльно-правову 

вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями 

(бездiяльнiстю), у своїй дiяльностi зобовязанi керуватися законодавством України, Статутом, 

положенням про НР, iншими внутрiшнiми документами Товариства.  

 

У зв'язку з тим, що членом Наглядової ради Товариства є юридична особа, iнформацiя про 

наявнiсть непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, її паспортнi данi, рiк 

народження, освiту, стаж керiвної роботи, перелiк попереднiх посад, найменування 

пiдприємства, попередню посаду та отриманий розмiр виплаченої за 2010 рiк винагороди, а 

також про обiймання посад на будь-яких iнших пiдприємствах не наводиться. 

Протягом 2010 року Компанiя "Trade-Invest Group Ltd" перебувала на посаді члена Наглядової 

ради Товариства. 

 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Генеральний директор 
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Мотренко Олександр Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СА 195964 08.06.1996 Ленiнське РВУМВС України в Запорiзькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1972 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 13 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "Запорiзький кабельний завод" , виконуючий обов'язкiв генерального директора 

6.1.8. Опис 

 Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

керiвництво його поточною дiяльнiстю; попередньо погоджує з Наглядовою радою укладання 

договорiв (правочинiв), на суму, що перевищує 20 мiльонiв гривень; розпоряжається коштами та 

майном Товариства в межах, визначених Статутом; органiзує контроль виконання рiшень 

Загальних зборiв, Наглядової  ради. Без Довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє 

вiд його iменi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом.   

 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 15 квiтня 2010 року (протокол № 12) Мотренка 

Олександра Володимировича (паспорт серiя СА № 195964, виданий Ленiнським РВ УМВС 

України в Запорiзькiй областi 08 червня 1996 року), який вiдповiдно рiшення Наглядової ради 

ВАТ "ЗКЗ" вiд "13" серпня 2009 року (протокол №13/08-09) обiймав посаду виконуючого 

обов'язки Генерального директора ВАТ "ЗКЗ" з 14.08.2009р. по 15.04.2010р., вiдкликано з 

посади виконуючого обов'язки Генерального директора ВАТ "ЗКЗ" та обрано Генеральним 

директором ВАТ "ЗКЗ" строком на три роки. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Мотренко О.В. не має. Стаж керiвної 

роботи складає 13 рокiв. До призначення Генеральним директором ВАТ "ЗКЗ"  Мотренко О.В. 

займав посади: майстер цеху, начальник ПДБ, заступник начальника цеху, заступник директора 

з  виробництва-начальник ПДУ, в.о. генерального директора, генеральний директор, в.о. 
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генерального директора, генеральний директор. Будь- яких iнших посад на iнших пiдприємствах 

не займає. 

 

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв’язку з тим, що згоди на 

розкриття iнформацiї щодо виплаченої йому протягом 2010 року заробiтної плати Генерального 

директора Мотренко О.В. не надавав, будь-яких iнших додаткових винагород протягом 2010 

року не отримував.  

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Заступник головного бухгалтера 

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

 Рязанцев Антон Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СА 523002 12.08.1997 Ленiнське РВУМВС України в Запорiзькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1976 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 5 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ТОВ "Сальвадор XXI", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Головний бухгалтер Товариства забезпечує ведення бухгалтерського облiку, формування 

балансу, звiту про доходи та витрати, та iнших  звiтiв Товариства; контролює нарахування 

платежiв у державний бюджет, державне соцiальне страхування та iнших обовязкових платежiв 

у державнi установи; представляє iнтереси Товариства в Державнiй податковiй iнспекцiї, 

фондах соцiального та пенсiонного страхування; у своїй дiяльностi керується нормативним 
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актами України, iнструкцiями та рекомендацiями, щодо ведення бухгалтерського облiку; несе 

дисциплiнарну, матерiальну та кримiнальну вiдповiдальнiсть за свої дiї (або бездiяльнiсть) 

згiдно чинного законодавства України. 

 

Наказом генерального директора ВАТ "ЗКЗ" № 81 вiд 16.04.2010р. прийнято рiшення про 

звiльнення головного бухгалтера Мартиненко Алли Петрiвни за власним бажанням. 

Мартиненко Алла Петрiвна (паспорт: серiї СА № 062690, виданий Орiхiвським РВ УМВС 

України в Запорiзькiй областi 25.09.1995р.) перебувала на посадi головного бухгалтера з 

02.07.2001р. по 16.04.2010р., непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Наказом генерального директора № 95л вiд 21.04.2010р. прийнято рiшення про призначення 

Корнiленкової Тетяни Iванiвни виконуючою обов'язки головного бухгалтера ВАТ "ЗКЗ". 

Корнiленкова Тетяна Iванiвна (паспорт: серiї СА 522148, виданий Ленiнським РВ УМВС 

України в Запорiзькiй областi 29.07.1997р.) призначена виконуючою обов'язки головного 

бухгалтера ВАТ "ЗКЗ" з 21.04.2010р. на невизначений термiн до звiльнення. Корнiленкова Т.I. 

протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади: iнженер-технолог, бухгалтер, заступник 

головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник директора з економiцi, директор з 

економiцi та фiнансiв, фiнансовий директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини Корнiленкова Т.I. не має. 

Наказом генерального директора ВАТ "ЗКЗ" №194л вiд 16.08.2010р. прийнято рiшення про 

звiльнення в.о. головного бухгалтера Корнiленкової Тетяни Iванiвни за власним бажанням. 

Корнiленкова Т.I. перебувала на посадi в.о. головного бухгалтера з 21.04.2010р. по 16.08.2010р. 

Наказом генерального директора №196л вiд 16.08.2010р. прийнято рiшення про  призначення 

Рязанцева Антона Анатолiйовича заступником головного бухгалтера ВАТ "ЗКЗ" та покладення 

на нього обов'язкiв головного бухгалтера ВАТ "ЗКЗ" з 17.08.2010р. на невизначений термiн. 

Рязанцев Антон Анатолiйович (паспорт: серiї СА 523002, виданий Ленiнським РВ УМВС 

України в Запорiзькiй областi 12.08.1997р.) протягом своєї дiяльностi обiймав наступнi посади: 

економiст з фiнансового облiку, заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Стаж 

керiвної роботи складає 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Рязанцев А.А. не має. 

Iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не наводиться у зв'язку з тим, що згоди на 

розкриття iнформацiї щодо виплаченої їй протягом 2010 року заробiтної плати заступник 

головного бухгалтера Рязанцев А.А. не надавав, будь-яких iнших додаткових винагород 

протягом 2010 року не отримував. 
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*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 

 
6.1.1. Посада 

 Голова ревiзiйної комiсiї 

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

 Линда Свiтлана Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* 

або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 СВ 154689 29.01.2000 Хортицьким РВУМВС України в Запорiзькiй областi 

6.1.4. Рік народження** 

 1972 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 12 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 ВАТ "ЗТР", начальник бюро вiддiлу управлiнського облiку 

6.1.8. Опис 

 Виконує покладенi на неї функцiї щодо здiйснення контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю  Товариства. За пiдсумками проведених планових та позапланових 

перевiрок складає висновки, та доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним 

зборам або Спостережнiй радi, якщо перевiрка була iнiцiйована останньою. Складає висновок 

по рiчних звiтах та балансах i подає його на розгляд Спостережної ради. Без розгляду Ревiзiйної 

комiсiї Загальнi збори не мають право затверджувати рiчнi результати дiяльностi Товариства (в 

тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть).  

 

Згідно Положення «Про Ревізійну комісію Відкритого акціонерного товариства «Запорізький 

кабельний завод» Голова Ревізійної комісії за виконання своїх обов'язків може отримувати 

щоквартальну винагороду у розмірі однієї середньої заробітної платні по Товариству у випадку 
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роботи на постійній основі та наявності відповідного на це рішення Наглядової ради. Протягом 

2010 року відповідне рішення Наглядовою радою Товариства не приймалося, на постійній 

основі в ВАТ «ЗКЗ» Линда С.І. не працювала, тому винагороду за виконання обов'язкiв голови 

Ревiзiйної комiсiї в Товариствi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини Линда С.I. не має, стаж керiвної роботи складає 12 рокiв. Перелiк посад: економiст, 

провiдний економiст, заступник керiвника вiддiлу, керiвник бюро. Працює на ВАТ "ЗТР" 

начальником бюро вiддiлу управлiнського облiку. 

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 15.04.2010р. Линду С.І. переобрано Головою 

Ревізійної комісії Товариства. Протягом 2010 року Линда С.І. виконувала функції Голови 

Ревізійної комісії ВАТ «ЗКЗ». 

Згiдно п.1.8 рiшення ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006р. "Про затвердження Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" пiдприємством iнформацiя про членiв 

ревiзiйної комiсiї не наводиться. 

 

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

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

** Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

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

юридичної особи 

 Паспортні дані 
фізичної особи 

(серія, номер, дата 
видачі, орган, який 

видав) або 
ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

 Від 
загально 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Член наглядової  
ради 

ВАТ "ЗТР"  00213428   30.10.2001  2617836 24,99 261783
6 

0 0 0 

Голова наглядової 
ради 

Бланковський 
Анатолiй Кирилович 

СА 807009 
30.06.1998 
Шевченкiвське РВ 
УМВС України в 
Запорiзькiй областi 

30.01.2004  20 0,0002 20 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Компанiя "Parminter 
Group Inc" 

 12,308   13.06.2000  10 0,0001 10 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Компанiя "Trade-
Invest Group Ltd" 

 487885   01.06.2004  43 0,0004 43 0 0 0 

Член наглядової 
ради 

Компанiя "Craftex 
Ltd" 

 487886   18.12.2003  1 0,0000095 1 0 0 0 

Голова ревiзiйної 
комiсiї 

Линда Свiтлана 
Iванiвна 

СВ 154689 
29.01.2000 
Хортицьким РВ 
УМВС України в 
Запорiзькiй областi 

30.01.2004  20 0,0002 20 0 0 0 

Усього 2618340 24,9949095  
261834

0 

0 0 0 

 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних 

 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Дата 

внесення до 
реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 
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ВАТ "ЗТР" 00213428  Запорізька обл. 
Ленiнський р-н 
69600 м.Запорiжжя 
вул.Днiпропетровсь
ке шосе.3 

30.10.2001  2617836 24,99 261783
6 

0 0 0 

Tregori Holdings 
Limited, Кiпр 

НЕ 216306 Кiпр    3025 
Limassol, Cyprus 
Nafpliou ,15 2nd floor 

  5247995 50,098 524799
5 

0 0 0 

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

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 
внесення до 

реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

предявника 

Вiдсутнi      0 0 0 0 0 0 
Усього 7865831 75,088  

786583
1 

0 0 0 

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

** Не обов"язково для заповнення 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

чергові позачергові 
Вид загальних зборів 

X  
Дата проведення 15.04.2010 
Кворум зборів 76,05 
Опис На адресу ВАТ «ЗКЗ» від акціонера Товариства – Відкритого акціонерного товариства 

«Запоріжтрансформатор» (далі – ВАТ «ЗТР») надійшла пропозиція включити до порядку 
денного Зборів наступне питання: - «Попереднє схвалення значних правочинів, які 
можуть вчинятися Товариством протягом 2010 року». 
Відповідно до статті 43 Закони України «Про господарські товариства» і на підставі 
пункту 9.12 Статуту ВАТ «ЗКЗ» виконавчим органом Товариства (Наказ № 170/01 від 
«31» березня 2010 року) за погодженням із Наглядовою радою ВАТ «ЗКЗ» (протокол 
засідання Наглядової ради №31/03-10 від «31» березня 2010 року) зазначена пропозиція 
була розглянута та прийнято рішення про включення вказаного вище питання до порядку 
денного Зборів. 
 
Порядок денний: 
1.Звiт виконавчого органу про результати роботи Товариства за 2009 рiк та затвердження 
основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2010 рiк. 
2.Звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть за 2009 рiк та загальний стан Товариства. 
3. Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 рiк. 
4.Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2009 рiк, Звiту про виконання 
планiв Товариства на 2009 рiк та Балансу Товариства за 2009 рiк. 
5.Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2009 рiк, термiнiв i порядку виплати 
частини прибутку (дивiдендiв). 
6. Вiдкликання та обрання генерального директора Товариства. 
7.Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 
2010 року. 
Прийнято рiшення: 
1.Прийняти до вiдома Звiт виконавчого органу про результати роботи Товариства за 2009 
рiк та затвердити основнi напрямки дiяльностi i плани Товариства на 2010 рiк. 
2.Затвердити Звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть за 2009 рiк та загальний стан 
Товариства. 
3.Затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2009 рiк. 
4.Затвердити рiчнi результати дiяльностi Товариства за 2009 рiк, Звiт про виконання 
планiв Товариства на 2009 рiк та Баланс Товариства за 2009 рiк. 
5. Нарахування та виплату акцiонерам Товариства дивiдендiв за пiдсумками 2009 року не 
здiйснювати. 
Чистий прибуток у розмiрi 103 000,00 (сто три тисячi) гривень, отриманий Товариством за 
пiдсумками 2009 року, направити на розвиток пiдприємства. 
6. Затвердити рiшення Наглядової ради Товариства (Протокол №13/08-09 вiд "13" серпня 
2009 року) про усунення з посади Генерального директора ВАТ "ЗКЗ" Дьомкiна Дмитра 
Вiкторовича. 
Вiдкликати Мотренко Олександра Володимировича з посади виконуючого обов'язки 
Генерального директора ВАТ "ЗКЗ" та обрати його на посаду Генерального директора 
Товариства. 
7. Вiдкликати дiючий склад та обрати новий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
8. Попередньо схвалити укладання Товариством протягом другого - четвертого кварталiв 
2010 року наступних цивiльно-правових правочинiв:  
- договорiв купiвлi-продажу (постачання)  для придбання майна з метою здiйснення 
виробничо-господарської дiяльностi Товариства, а також договорiв купiвлi-продажу 
(постачання) продукцiї, що виробляється;  
- кредитних та iнших договорiв, якi  регламентують кредитнi взаємовiдносини ВАТ "ЗКЗ" 
з банками або iншими фiнансовими установами, договорiв застави, зокрема iпотечних, 
договорiв забезпечення кредитних лiнiй, на вiдкриття/виставляння гарантiй/акредитивiв, 
розмiщення депозитiв.  
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Сума таких правочинiв не повинна перевищувати 110 000 000,00 (сто десять мiльйонiв) 
гривень по кожному правочину. 
Вищезгаданi цивiльно-правовi правочини виконавчий орган Товариства укладає за 
наявностi рiшення Наглядової ради про їх укладення. 
Результати розгляду черговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «ЗКЗ» питань 
порядку денного: 
1. З першого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Прийняти до відома Звіт виконавчого органу про результати роботи Товариства за 2009 
рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2010 рік. 
2. З другого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2009 рік та загальний стан 
Товариства. 
3. З третього питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік. 
4. З четвертого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2009 рік, Звіт про виконання планів 
Товариства на 2009 рік та Баланс Товариства за 2009 рік. 
5. З п’ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Нарахування та виплату акціонерам Товариства дивідендів за підсумками 2009 року не 
здійснювати. 
Чистий прибуток у розмірі 103 000,00 (сто три тисячі) гривень, отриманий Товариством за 
підсумками 2009 року, направити на розвиток підприємства. 
6. З шостого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №13/08-09 від «13» серпня 
2009 року) про усунення з посади Генерального директора ВАТ «ЗКЗ» Дьомкіна Дмитра 
Вікторовича. 
Відкликати Мотренко Олександра Володимировича з посади виконуючого обов’язки 
Генерального директора ВАТ «ЗКЗ» та обрати його на посаду Генерального директора 
Товариства. 
7. З сьомого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Відкликати діючий склад Ревізійної комісії Товариства у наступному складі: 

1. Линда Світлана Іванівна – Голова Ревізійної комісії. 
2. Ткачук Юрій Петрович – член Ревізійної комісії. 
3. Хоменко Андрій Іванович – член Ревізійної комісії. 
Обрати акціонерів Товариства: 
1. Линду Світлану Іванівну – Головою Ревізійної комісії. 
2. Ткачука Юрія Петровича – членом Ревізійної комісії. 
3. Хоменко Андрія Івановича – членом Ревізійної комісії. 

8. З восьмого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Попередньо схвалити укладання Товариством протягом другого – четвертого кварталів 
2010 року наступних цивільно-правових правочинів:  
- договорів купівлі-продажу (постачання)  для придбання майна з метою здійснення 
виробничо-господарської діяльності Товариства, а також договорів купівлі-продажу 
(постачання) продукції, що виробляється;  
- кредитних та інших договорів, які  регламентують кредитні взаємовідносини ВАТ «ЗКЗ» 
з банками або іншими фінансовими установами, договорів застави, зокрема іпотечних, 
договорів забезпечення кредитних ліній, на відкриття/виставляння гарантій/акредитивів, 
розміщення депозитів.  
Сума таких правочинів не повинна перевищувати 110 000 000,00 (сто десять мільйонів) 
гривень по кожному правочину. 
Вищезгадані цивільно-правові правочини виконавчий орган Товариства укладає за 
наявності рішення Наглядової ради про їх укладення. 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
 X 

Дата проведення 27.10.2010 
Кворум зборів 75,3992 
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 27.10.2010р. проводилися з iнiцiативи генерального 
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директора Товариства з метою переведення акцiй Товариства у бездокументарну форму 
iснування. 
На адресу ВАТ «ЗКЗ» від акціонера Товариства – Бланковського Анатолія Кириловича 
надійшла заява із пропозицією включити до порядку денного Зборів наступне питання: 
- Схвалення правочинів щодо отримання Товариством кредиту та передання у 
заставу/іпотеку в якості забезпечення майна Товариства. 
Відповідно до статті 43 Закони Україну «Про господарські товариства» і на підставі 
пункту 9.12 Статуту ВАТ «ЗКЗ» генеральний директор Товариства за погодженням із 
Наглядовою радою ВАТ «ЗКЗ» (протокол засідання Наглядової ради № 06/10-10 від «06» 
жовтня 2010 року) зазначену пропозицію розглянув та прийняв рішення (наказ № 452 від 
«08» жовтня 2010 року) про включення вказаного вище питання до порядку денного 
Зборів. 
Порядок денний Зборiв: 
1.Про змiну форми iснування iменних акцiй ВАТ «ЗКЗ» з документарної на 
бездокументарну та про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства (переведення випуску 
акцiй документарної форми iс-нування у бездокументарну форму iснування). 
2.Внесення змiн до Статуту ВАТ «ЗКЗ» щодо форми iснування акцiй Товариства. 
3.Визначення способу повiдомлення акцiонерiв Товариства та номiнальних утримувачiв 
щодо прийняття рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства. 
4.Визначення порядку вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства. 
5.Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що 
дематерiалiзуються, та затвердження умов договору з ним на обслуговування емiсiї 
цiнних паперiв Товариства. 
6.Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах 
власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з ним на 
вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi 
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 
7.Визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
Товариства та припинення дiї (розiрвання) договору з Реєстратором Товариства на 
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства. 
8. Схвалення правочинів щодо отримання Товариством кредиту та передання у 
заставу/іпотеку в якості забезпечення майна Товариства. 
Результати розгляду черговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «ЗКЗ» питань 
порядку денного: 
1. З першого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Змінити форму існування іменних акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Запорізький кабельний завод» з документарної на бездокументарну та затвердити 
рішення про дематеріалізацію, а саме: 
Реквізити емітента: 
Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Запорізький кабельний завод». 
Скорочене найменування: ВАТ «ЗКЗ». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 05755625. 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи:  
- серія: А00 № 197594; 
- номер запису: 1 103 120 0000 002442; 
- дата проведення державної реєстрації: «14» листопада 1994 року; 
- орган, що видав свідоцтво: виконавчий комітет Запорізької міської ради; 
- місцезнаходження: 69093, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Гладкова, буд. 2; 
- адреса для поштових повідомлень: 69093, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. 
Гладкова, буд. 2; 
- телефон: +38 (061) 7017979; 
- факс: +38 (061) 7017927. 
Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені емітента без доручення: 
Генеральний директор – Мотренко Олександр Володимирович. 
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, щодо якого прийнято 
рішення про дематеріалізацію: 
Вид цінних паперів: акції прості іменні. 
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску: 
- дата реєстрації: «08» грудня 1999 року; 
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- орган, що видав свідоцтво: Запорізьке територіальне управління Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку; 
- реєстраційний номер випуску: 345/08/1/99. 
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UА 0800641005. 
Номінальна вартість акції даного випуску: 5 (п’ять) копійок. 
Кількість випущених акцій даного випуску: десять мільйонів чотириста сімдесят п’ять 
тисяч п’ятсот тридцять п’ять штук. 
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску: п’ятсот двадцять три тисячі сімсот 
сімдесят шість гривень сімдесят п’ять копійок. 
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято 
рішення про дематеріалізацію: 
Найменування: Приватне акціонерне товариство «Всеукраїнський депозитарій цінних 
паперів». 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35917889. 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 
 - серія: А01 № 623427; 
- номер запису: 1 074 105 0005 033282; 
- дата проведення державної реєстрації: «14» травня 2008 року; 
- орган, що видав свідоцтво: Шевченківська районна у м. Києві державна адміністрація; 
- місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г. 
Телефони контактної особи: +38 (044) 5854240 (Радник Голови правління – Гнатюк Ірина 
Володимирівна). 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів:  
- орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
-  серія: АВ № 498004; 
- дата видачі: «19» листопада 2009 року; 
- термін дії: з «27» травня 2009 року по «27» травня 2019 року. 
Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам 
акцій: 
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР». 
Місцезнаходження: 01010, м. Київ, вул. Суворова, буд. 4/6. 
Телефони контактної особи: +38 (044) 4999008 (Начальник депозитарного відділу – 
Новаторов Олександр Леонідович). 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21656006. 
Дані свідоцтва про державну реєстрацію: 
 - серія: А01 № 301726; 
- номер запису: 1 070 145 0000 041066; 
-  дата проведення державної реєстрації: «28» жовтня 1996 року; 
- орган, що видав свідоцтво: Печерська районна у м. Києві Державна Адміністрація. 
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів: 
- орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; 
-  серія: АГ № 399289; 
- дата видачі: «01» жовтня 2010 року; 
- термін дії: з «01» жовтня  2010 року по «01» жовтня 2015 року. 
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах: 7  898 471 
(сім мільйонів вісімсот дев’яносто вісім тисяч чотириста сімдесят один) голос акціонерів, 
що складає 75,3992 відсотка (75 цілих 3992 десятитисячних відсотка). 
Кількість та відсоток голосів акціонерів, що приймають рішення про зміну форми 
існування акцій: 7 885 326 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п’ять тисяч триста двадцять 
шість) голосів акціонерів, що складає 99,834 відсотка (99 цілих 834 тисячних відсотка). 
Дата припинення ведення реєстру: «14» січня 2011 року. 
2. З другого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Внести до Статуту Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» 
наступні зміни: 
1) Викласти пункт 5.14 Статуту Товариства у новій редакції наступного змісту: 
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«5.14. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.». 
2) Пункт 5.15 Статуту виключити. 
3) Підпункт 9.17.13 пункту 9.17 Статуту виключити. 
4) У зв’язку із виключенням підпункту 9.17.13 пункту 9.17 Статуту підпункти 9.17.14 – 
9.17.17 пункту 9.17 Статуту слід читати як підпункти 9.17.13 – 9.17.16 пункту 9.17 
Статуту. 
5) Викласти пункт 9.18 Статуту Товариства у новій редакції наступного змісту: 
«9.18 До виключної компетенції Загальних зборів відносяться питання, зазначені в 
підпунктах 9.17.2, 9.17.3, 9.17.4, 9.17.6, 9.17.8, 9.17.9, 9.17.10, 9.17.11, 9.17.13, 9.17.14 
пункту 9.17 цього Статуту.». 
6) Викласти підпункт 10.6.26 пункту 10.6 Статуту Товариства у новій редакції наступного 
змісту: 
«10.6.26. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію та зберігача цінних паперів, 
затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх 
послуг;». 
7) Підпункт 10.6.29 пункту 10.6 Статуту виключити. 
8) У зв’язку із виключенням підпункту 10.6.29 пункту 10.6 Статуту підпункт 10.6.30 
пункту 10.6 Статуту слід читати як підпункт 10.6.29 пункту 10.6 Статуту. 
9) Викласти пункт 10.7 Статуту Товариства у новій редакції наступного змісту: 
«10.7. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться питання, зазначені в 
підпунктах 10.6.2, 10.6.4, 10.6.5, 10.6.6, 10.6.8, 10.6.9, 10.6.12, 10.6.18, 10.6.21, 10.6.22, 
10.6.26, 10.6.27, 10.6.29 пункту 10.6 цього Статуту. 
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути 
передані нею для вирішення Генеральному директору.». 
3. З третього питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
У строк не пізніше 10 (десяти) календарних днів від дати прийняття Загальними зборами 
акціонерів рішення про дематеріалізацію, Товариство здійснює опублікування 
відповідного повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Відкритого акціонерного 
товариства «Запорізький кабельний завод» в офіційному друкованому виданні Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку – «Відомості Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», а також персонально повідомляє про дематеріалізацію 
випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» 
кожного акціонера Товариства шляхом направлення відповідних поштових повідомлень. 
4. З четвертого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Сертифікати акцій Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» 
випуску, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію, підлягають вилученню та 
знищенню у порядку, установленому чинним законодавством. 
Акціонери Товариства у строк до «28» лютого 2011 року зобов’язані повернути 
реєстратору – Товариству з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний Фондовий 
Реєстратор» сертифікати акцій за місцезнаходженням реєстратора: 01010, м. Київ, вул. 
Суворова, б. 4/6, 10 поверх, або надіслати на вказану адресу рекомендоване поштове 
повідомлення (лист) з вкладенням сертифікату акцій. 
У зв’язку з тим, що після дати депонування глобального сертифіката обіг акцій з 
використанням сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався, не 
допускається, не вилучені до «28» лютого 2011 року сертифікати вважатимуться 
недійсними. 
5. З п’ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити кандидатуру Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський 
депозитарій цінних паперів» в якості депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, 
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію. 
Затвердити згідно з проектом умови договору на обслуговування емісії цінних паперів, 
який буде укладатися між Відкритим акціонерним товариством «Запорізький кабельний 
завод» та Приватним акціонерним товариством «Всеукраїнський депозитарій цінних 
паперів». 
6. З шостого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити кандидатуру Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР» в якості зберігача, у якого Товариство  буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 
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Затвердити згідно з проектом умови договору на відкриття рахунків у цінних паперах, 
який буде укладатися між Відкритим акціонерним товариством «Запорізький кабельний 
завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКИЙ 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР». 
7. З сьомого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Визначити датою припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
Відкритого акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» «14» січня 2011 року. 
«28» лютого 2011 року припинити дію (розірвати) договір на ведення реєстру № 55/64 від 
«01» березня 2004 року. Виконавчому органу Товариства здійснити дії щодо укладення 
відповідної угоди з Товариством з обмеженою відповідальністю «Об’єднаний Фондовий 
Реєстратор» стосовно припинення дії (розірвання) договору на ведення реєстру № 55/64 
від «01» березня 2004 року. 
8. З восьмого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Схвалити рішення про отримання Товариством кредиту у Публічному акціонерному 
товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» у межах 
генеральної угоди про співпрацю щодо кредитування № 07-09к від «18» листопада 2009 
року, на суму не більше ніж дев'ятнадцять мільйонів сто тисяч гривень на поповнення 
обігових коштів (у тому числі на оформлення та оплату документів за документарними 
інструментами, а саме отримання непокритих гарантій в гривні, доларах США, євро та 
російських рублях, сплати інших платежів, що будуть передбачені відповідним кредитним 
договором) зі сплатою сімнадцяти відсотків річних за користування кредитом та 
затвердити укладення відповідного кредитного договору. 
Затвердити передачу нерухомого майна Товариства у наступну іпотеку в якості 
забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором № 2, що буде укладений у 
межах генеральної угоди про співпрацю щодо кредитування № 07-09к від «18» листопада 
2009 року, яке перебуває в іпотеці та є забезпеченням зобов’язань за отриманим кредитом 
у межах генерального кредитного договору № 84-07ВК від «13» листопада 2007 року, 
укладених між Відкритим акціонерним товариством «Запорізький кабельний завод» та 
Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк». 
Затвердити передачу нерухомого майна в якості забезпечення вищевказаних зобов’язань 
на суму не більше ніж п'ятдесят шість мільйонів триста сімдесят чотири тисячі гривень. 
Затвердити передачу рухомого майна Товариства, що є забезпеченням за отриманим 
кредитом у межах генерального кредитного договору № 84-07ВК від «13» листопада 2007 
року у наступну заставу в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним 
договором № 2, що буде укладений у межах генеральної угоди про співпрацю щодо 
кредитування № 07-09к від «18» листопада 2009 року, укладеного між Відкритим 
акціонерним товариством «Запорізький кабельний завод» та Публічним акціонерним 
товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на суму не 
більше ніж два мільйони вісімсот вісімдесят дві тисячі п’ятсот тридцять дві гривні. 
Затвердити передачу рухомого майна Товариства у заставу в якості забезпечення 
виконання зобов’язань за кредитним договором № 2, що буде укладений у межах 
генеральної угоди про співпрацю щодо кредитування № 07-09к від «18» листопада 2009 
року, укладеного між Відкритим акціонерним товариством «Запорізький кабельний 
завод» та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-
інвестиційний банк», на суму не більше ніж два мільйони двісті сорок дев’ять тисяч 
дев’ятсот сімдесят гривень. 
Наглядовій раді Товариства визначити та затвердити перелік майна, що передаватиметься 
в наступну іпотеку, наступну заставу, заставу та погодити укладення відповідних 
договорів забезпечення. 

 
чергові позачергові 

Вид загальних зборів 
X  

Дата проведення 07.04.2011 
Кворум зборів 75,1536 
Опис Порядок денний Зборiв: 

 
1. Звiт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рiк та 
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затвердження основних напрямкiв дiяльностi i планiв Товариства на 2011 рiк. 
2. Звiт Наглядової ради про свою дiяльнiсть за 2010 рiк та загальний стан Товариства. 
3. Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2010 рiк. 
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2010 рiк, Звiту про 
виконання планiв Товариства на 2010 рiк та Балансу Товариства за 2010 рiк.  
5. Затвердження порядку розподiлу прибутку за 2010 рiк, термiнiв i порядку виплати 
частини прибутку (дивiдендiв). 
6. Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новiй редакцiї. 
7. Затвердження положення про Загальнi збори Товариства у новiй редакцiї. 
8. Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. 
9. Затвердження положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 
10. Вiдкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов 
договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, 
уповноваженої на пiдписання договору з боку Товариства. 
11. Вiдкликання та обрання складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, затвердження умов 
договору, що укладатиметься з членами Ревiзiйної комiсiї та призначення особи, 
уповноваженої на пiдписання договору з боку Товариства. 
Результати розгляду черговими Загальними зборами акціонерів ВАТ «ЗКЗ» питань 
порядку денного: 
1. З першого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 
2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік. 
2. З другого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан 
Товариства. 
3. З третього питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік. 
4. З четвертого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів 
Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 ріки. 
5. З п’ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Чистий прибуток у розмірі 1 713 000,00 (один мільйон сімсот тринадцять тисяч) гривень, 
отриманий Товариством за підсумками його роботи у 2010 році, залишити 
нерозподіленим та направити на розвиток Товариства. 
6. З шостого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство. 
Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод» у 
новій редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко 
Марину Миколаївну на підписання нової редакції статуту Товариства. 
Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним 
законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій 
редакції. 
7. З сьомого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного 
товариства «Запорізький кабельний завод» у новій редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко 
Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори 
акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод». 
8. З восьмого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства 
«Запорізький кабельний завод» у новій редакції. 
Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко 
Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду 
Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод». 
9. З дев’ятого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства 
«Запорізький кабельний завод» у новій редакції. 
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Уповноважити Голову Зборів Тименко Юрія Олексійовича та Секретаря Зборів Вечерко 
Марину Миколаївну на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію 
Публічного акціонерного товариства «Запорізький кабельний завод». 
10. З десятого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі: 
Компанію «Craftex Ltd.», представлену уповноваженою особою. 
Компанію «Trade-Invest Group Ltd.», представлену уповноваженою особою. 
Компанію «Parminter Group Inc.», представлену уповноваженою особою. 
Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор», представлене уповноваженою 
особою. 
Бланковського  Анатолія Кириловича. 
Обраними членами Наглядової ради Товариства є: 
Відкрите акціонерне товариство «Запоріжтрансформатор» - акціонер Товариства. 
Компанія «Трегорі Холдінгс Лімітед» / «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства. 
Компанія «Енерджі Стандард Індастріз Лімітед» / «Energy Standard Industries Limited» - 
акціонер Товариства. 
У зв’язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не 
затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства. 
11. З одинадцятого питання порядку денного прийняте наступне рішення: 
Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі: 
Ткачука Юрія Петровича. 
Линду Світлану Іванівну. 
Хоменко Андрія Івановича. 
Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є: 
Ткачук Юрій Петрович. 
Бланковський Анатолій Кирилович. 
Линда Світлана Іванівна. 
Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним 
акціонерним товариством «Запорізький кабельний завод» та членами Ревізійної комісії 
Товариства – фізичними особами, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті 
договору. 
Призначити Генерального директора Товариства Мотренко Олександра Володимировича 
уповноваженою особою на підписання договорів з боку Товариства. 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

ТОВ "Об"єднаний фондовий реєстратор" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 25591841 
Місцезнаходження  м.Київ Печерський р-н 01010 м. Київ 

вул.Суворова, буд.4/6 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №362019 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.07.2007 
Міжміський код та телефон (044)4906547 
Факс (044)4906547 
Вид діяльності Ведення системи реєстру 
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру 
власникiв iменних цiнних паперiв згiдно з 
нормативно-правовими актами України. 
Протягом 2010 року ТОВ "Об"єднаний 
фондовий реєстратор" надавало емiтенту 
послуги за договором на ведення системи 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

№55/65 вiд 01 березня 2004 року. 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я та 
по батькові фізичної особи 

ЗАТ "Страхова компанiя "Каштан" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32071894 
Місцезнаходження  м.Київ  03151 м. Київ вул. Волинська,48/50 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ №100368 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiссiя з  регулювання ринкiв 
фiнансових услуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (044) 2462846 
Факс (044) 2490111 
Вид діяльності Послуги страхування 
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

дiяльнiсть в сферi страхування. Протягом 
2010 року ЗАТ "Страхова компанiя 

"Каштан" надавала емiтенту послуги 
страхування будiвель, споруд та 

обладнання за договорами добровiльного 
страхування майна. 

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

ВАТ "ЗТР" 

Організаційно-правова форма Відкрите акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00213428 
Місцезнаходження  Запорізька обл. Ленiнський р-н 69600 м. 

Запорiжжя вул. Днiпропетровське шосе,3 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Номер лiцензiї або iншого документа на 

цей вид дiяльностi не навдиться, тому що 
цей вид дiяльностi не пiдлягає 

лiцензуванню. 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон (061) 2703900 
Факс (061) 2703900 
Вид діяльності Консультацiйнi послуги щодо правових та 

економiчних питань 
Опис  

Протягом 2010 року ВАТ "ЗТР" надавало 
емiтенту консультацiйнi послуги щодо 

правових та економiчних питань вiдповiдно 
до договору №PDG000066 вiд 01.12.2009р. 

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

ТОВ "Енергетичний Стандарт (Україна)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36018342 
Місцезнаходження Київська обл. д/в р-н 01901 Київ вул. 

Госпiтальна, б. 12-Г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Номер лiцензiї або iншого документа на 

цей вид дiяльностi не навдиться, тому що 
цей вид дiяльностi не пiдлягає 

лiцензуванню. 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

д/в 

Дата видачі ліцензії або іншого документа д/в 
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Міжміський код та телефон (044) 4961460 
Факс (044) 4961460 
Вид діяльності Консультацiйнi послуги з правових питань 
Опис Протягом 2010 року ТОВ "Енергетичний 

Стандарт (Україна)" надавало емiтенту 
консультацiйнi послуги з правових  питань 

вiдповiдно до договору №162/1 вiд 
01.09.2009р. 

 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Стеллар" 30.06.2010р. було перейменовано 

у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Енергетичний Стандарт 

(Україна)". 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім" я та 
по батькові фізичної особи 

ПрАТ"Страхова компанiя "АХА 
Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26183400 
Місцезнаходження  Запорізька обл. Орджонiкiдзевський р-н 

69035 м. Запорiжжя вул. 40 рокiв 
Радянської України, буд. 57-В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №483288 
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiссiя з  регулювання ринкiв 
фiнансових услуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа д/в 
Міжміський код та телефон (061) 2131568 
Факс (061) 2131568 
Вид діяльності Послуги страхування 
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну 

дiяльнiсть в сферi страхування. Протягом 
2010 року ПрАТ "Страхова компанiя "АХА 
Страхування" надавала емiтенту послуги 
страхування будiвель, споруд, обладнання 
та транспорту за договорами добровiльного 

страхування майна. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Міжнародн
ий 

ідентифіка
ційний 
номер 

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальн
а вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номіналь

на 
вартість 

(грн.) 

Частка у 
статутном
у капіталі 

(у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.11.2010 178/08/1/10 Запорiзьке ТУ ДКЦПФР UA4000101

711 
 Документарн

а Іменні 
0,050 10475535 523 776,7

50 
100 

Опис 

Протягом 2010 року цiнних паперiв, емiтентом яких є ВАТ "ЗКЗ", якi б перебували у лiстингу, немає. 
На органiзацiйно-оформлених ринках акцiї Товариства не обертаються. Цiннi папери Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринки не торгуються.  
Даннi про продаж цiнних паперiв ВАТ "ЗКЗ" на вторинних неорганiзованих ринках у Товариства вiдсутнi. 
ВАТ "ЗКЗ" планує пройти процедуру лiстингу цiнних паперiв та заявити їх на одну їз бiрж України. 
 
Протягом 2010 року Товариство не проводило додаткової емiсiї акцiй. 
 
На позачергових Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 27.10.2010р., прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ "ЗКЗ", 
випущених у документарнiй формi, у бездокументарну форму. У зв'язку iз цим ранiше видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 
(реєстрацiйний № 345/08/1/99) документарної форми iснування було замiнено ДКЦПФР на нове свiдоцтво за реєстрацiйним № 178/08/1/10. 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

5000 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

5000 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інше 0 
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 
(штук) 

664 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

664 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
  - Інше 0 
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 
звітному періоді 

0 

у тому числі: 
- сертифікатів акцій 

0 

- сертифікатів облігацій 0 
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

 

12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлення  протягом 2010 року не вiдбувалося. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 
звітним періодом 
Станом на початок звітного 2010 року організаційна структура товариства була наступною: 
генеральний директор – одноособовий виконавчий орган товариства; 
безпосередньо генеральному директору підпорядковані керівники за функціями управління: 
комерційний директор, фінансовий директор, директор з виробництва, головний інженер; а 
також структурні підрозділи: управління системи якості, відділ по роботі з персоналом, 
адміністративним та соціальним питанням, відділ воєнізованої охорони, юридичне бюро. 
До функції управління комерційного директора віднесені наступні структурні підрозділи: відділ 
продаж, відділ логістики, відділ закупок, складське господарство, автотранспортна дільниця. 
До функції управління фінансового директора віднесені наступні структурні підрозділи: 
фінансовий відділ, відділ управлінського обліку, бухгалтерія під керівництвом головного 
бухгалтера. 
До функції управління директора з виробництва віднесені наступні структурні підрозділи: 
виробничо-диспетчерське управління, цех кабельно-провідникової продукції №121, цех 
кабельно-провідникової продукції №125. 
До функції управління головного інженера віднесені наступні структурні підрозділи: відділ 
головного технолога, дільниця підготовки виробництва, відділ головного механіка, відділ 
головного енергетика, відділ охорони праці, штаб цивільної оборони, господарська дільниця, 
відділ інформаційних технологій. До складу відділу головного механіка входить ремонтно 
механічна дільниця. До складу відділу головного енергетика входить енергоремонтна дільниця. 
 
Протягом звітного 2010 року органiзацiйна структура пiдприємства змiнилася наступним 
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чином:   
1) в структуру пiдприємства  введено посаду  заступника комерцiйного директора, відділ 

продаж та відділ логістики перепідпорядковані від комерційного директора заступнику 
комерційного директора. Подання в.о. Генерального директора від 25.03.2010р. про внесення 
зазначених змін в організаційну структуру товариства було затверджене протоколом 
засідання Наглядової ради №29/03-10 від 29.03.2010р. 

2) вiддiл охорони працi виведений з функцiї управлiння головного iнженера та 
пiдпорядкований безпосередньо генеральному директору. Подання Генерального директора 
від 25.05.2010р. про внесення зазначених змін в організаційну структуру товариства було 
затверджене протоколом засідання Наглядової ради №27/05-10 від 27.05.2010р. 

3) відділ головного технолога та дiльниця пiдготовки виробництва виведені iз функцiї 
управлiння головного iнженера та підпорядковані безпосередньо директору з виробництва. 
Подання Генерального директора від 05.07.2010р. про внесення зазначених змін в 
організаційну структуру товариства було затверджене протоколом засідання Наглядової 
ради №05/07-10 від 05.07.2010р. 

 
З урахуванням зазначених змін, станом на 31.12.2010 року організаційна структура має 
наступний вигляд: 
генеральний директор – одноособовий виконавчий орган товариства; 
безпосередньо генеральному директору підпорядковані керівники за функціями управління: 
комерційний директор, фінансовий директор, директор з виробництва, головний інженер; а 
також структурні підрозділи: управління системи якості, відділ по роботі з персоналом, 
адміністративним та соціальним питанням, відділ воєнізованої охорони, юридичне бюро, відділ 
охорони праці. 
До функції управління комерційного директора входять заступник наступні структурні 
підрозділи: відділ продаж, відділ логістики, відділ закупок, складське господарство, 
автотранспортна дільниця, а також заступник комерційного директора. Відділ продаж та відділ 
логістики підпорядковуються безпосередньо заступнику комерційного відділу. 
До функції управління фінансового директора віднесені наступні структурні підрозділи: 
фінансовий відділ, відділ управлінського обліку, бухгалтерія під керівництвом головного 
бухгалтера. 
До функції управління директора з виробництва віднесені наступні структурні підрозділи: 
виробничо-диспетчерське управління, цех кабельно-провідникової продукції №121, цех 
кабельно-провідникової продукції №125, дільниця підготовки виробництва, відділ головного 
технолога. 
До функції управління головного віднесені наступні структурні підрозділи: відділ головного 
механіка, відділ головного енергетика, відділ охорони праці, штаб цивільної оборони, 
господарська дільниця, відділ інформаційних технологій. До складу відділу головного механіка 
входить ремонтно механічна дільниця. До складу відділу головного енергетика входить 
енергоремонтна дільниця. 
 
Дочiрних пiдприємств фiлiй, представництв та iншiих вiдокремленни пiдроздiлiв в структурi 
пiдприємства не має.  
 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку трьох осiб протягом 2010 року не було. 
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Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства вiдповiдає вимогам МСБО та надається у форматi, який 
визначається НП(С)БО. Основнi засоби вiдображаються у звiтностi по балансовiй вартостi у 
вiдповiдностi з українським податковим законодавством. Амортизацiя основних засобiв 
здiйснюється методом прямолiнiйного списання, виходячи iз строкiв амортизацiї. Запаси 
включають матерiали, паливо. запаснi частини, незавершене виробництво продукцiї, готову 
продукцiю, товари для перепродажу. Вони облiковуються за собiвартiстю або чистою вартiстю 
реалiзацiї, якщо вони менше чим собiвартiсть. Для розрахунку собiвартостi реалiзованої 
продукцiї застосовується метод собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), що 
використанi у виробництвi. Вартiсть незавершеного виробництва включає прямi витрати та 
виробничi накладнi витрати. Готова продукцiя вiдображається за виробничою собiвартiстю. 
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з врахуванням оцiнених 
сумнiвних боргiв. Врахування безнадiйних боргiв здiйснюється в той перiод, коли пiдприємство 
визнало борги як безнадiйнi. Дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за реалiзовану 
в кредит продукцiю, товари, та надання послуг. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визначається у 
вiдповiдностi з методом нарахувань при вiдвантаженнi продукцiї та зменшення на суму 
повернень продукцiї покупцями. Дохiд вiд виконання послуг вiдображається в облiку, коли 
надання послуг здiйснюється. 
 
Текст аудиторського висновку 
ВИСНОВОК 
незалежного аудитора 
про фiнансову звiтнiсть 
Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Запорiзький кабельний завод" 
 
 
Генеральному директору та акцiонерам  
ВАТ "Запорiзький кабельний завод" 
 
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) 220-04-28,  220-04-64 
 
5. Свiдоцтво про внесення до  № 3936, видане на пiдставi  рiшення  
Реєстру аудиторських фiрм та Аудиторської палати України № 171/5  
аудиторiв, якi одноособово вiд 19.01.2007 року 
надають аудиторськi послуги  чинне до 19.01.2012 року 
 
6. Свiдоцтво про внесення до  Серiя  АБ, № 000849, реєстрацiйний № Свiдоцтва: 936, 
реєстру аудиторських фiрм,  видано ДКЦБФР на пiдставi рiшення вiд 21.01.2009 р., 
якi можуть проводити  чинне до 19.01.2012 року. 
аудиторськi перевiрки фiнансових 
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 установ, що здiйснюють дiяльнiсть  
на ринку цiнних паперiв 
 
7. Данi про результати  на пiдставi Рiшення Аудиторської палати України 
 зовнiшнього контролю якостi вiд 23.09.2010 р. № 220/4.1 ТОВ "АЛЬЯНСАУДИТ"  
 професiйних послуг  надано позитивний висновок. 
 
 
 
Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство: 
1. Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод" 
2. Код ЕДРПОУ   05755625 
3. Поточний рахунок 26002302157272 в  Фiлiї "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк" в м. Запорiжжi"  
4. Мiсцезнаходження  Україна, 69093 м. Запорiжжя, вул. Гладкова,2 
5. Дата державної реєстрацiї 14.11.1994 р. Свiдоцтво серiя АОО № 197594 
6. Основнi види дiяльностi 31.30.0 - виробництво  iзольованого дроту i кабелю 
(за КВЕД)     29.71.0 - виробництво побутових електроприладiв 
     27.45.9 - виробництво iнших кольорових металiв i  
          окремих виробiв з них 
 
Висновок щодо фiнансових звiтiв 
 Згiдно з договором № 205/11 вiд 27.01.2011 р. ми провели аудиторську перевiрку  
фiнансових звiтiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний завод" (надалi - 
Товариство), що включають: Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2010 р.; Звiт про фiнансовi 
результати (форма № 2) за 2010 рiк, Звiт про рух грошових коштiв (форма № 3) за 2010 рiк, Звiт 
про власний капiтал (форма № 4) за 2010 рiк та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма 
№ 5) за 2010 рiк на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, 
встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi 
Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО), iншi 
нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової 
звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства. 
 Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне 
вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, наданих для аудиторської перевiрки, у 
вiдповiдностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi, передбаченiй 
нацiональними стандартами бухгалтерського облiку. 
 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: 
- розробку, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та 
достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансових звiтах, якi не мiстять суттєвих викривлень 
внаслiдок шахрайства або помилок; 
- вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що є вiдповiдними в даних 
обставинах. 
Аудитор несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi 
результатiв аудиторської перевiрки.  
Нами здiйснена аудиторська перевiрка у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону 
України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з 
вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики (далi - МСА) 
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту 
рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у 
вiдповiдностi iз МСА № 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", № 710 
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"Порiвняльнi данi", № 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi 
звiти". Цi стандарти зобов'язують аудитора планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з 
метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих 
викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й 
розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосування принципiв 
бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а 
також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. У своїй роботi аудитор використовував 
принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. 
Розмiр суттєвостi з Замовником не обумовлювався, тому визначався по вiдношенню до 
виявлених пiд час аудиту вiдхилень згiдно професiйної думки аудитора.  
У зв'язку з тим, що згiдно з умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 
аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитор не несе вiдповiдальностi за аудит 
податкового облiку. 
До iнформацiї, що перевiрялася, були застосованi такi процедури аудиту: перевiрка (узгодження 
фiнансових звiтiв з Головною книгою та облiковими регiстрами бухгалтерського облiку), запит i 
пiдтвердження, обчислення i аналiтичнi процедури. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi на пiдставi професiйного судження 
аудитора, яке грунтується на оцiнцi ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи 
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової 
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових 
оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та загального представлення фiнансової звiтностi 
облiковим принципам, якi є загальноприйнятими в Українi. 
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує обгрунтовану пiдставу для 
висловлення нашої думки вiдносно фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 
Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки 
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, 
затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 
2006р. № 1528. 
 
Перед висловленням думки ми зауважуємо на наступнi питання:  
а) Фiнансова звiтнiсть за 2009 рiк була перевiрена фiзичною особою-пiдприємцем Педак 
Валентиною Федотiвною (Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, що 
одноособово надають аудиторськi послуги № 4016, видане рiшенням АПУ 21.06.2007 року). 
Аудитором було надано умовно-позитивний висновок. Причиною модифiкацiї стала вiдсутнiсть 
переоцiнки основних засобiв протягом звiтного перiоду. Аудиторський висновок пiдписано 31 
березня 2010 року.  
b) Оскiльки договiр про здiйснення аудиторської перевiрки був укладений пiсля дати Балансу, 
ми не приймали участь в iнвентаризацiї матерiальних активiв, тому висновки про достовiрнiсть 
та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi представлених Товариством документах 
по iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також облiкових регiстрах бухгалтерського облiку 
щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. 
c) МСА вимагають вiд нас оцiнити чи вiдповiдають оцiнки за справедливою вартiстю та 
розкриття в фiнансових звiтах застосовнiй концептуальнiй основi фiнансовiй звiтностi. У зв'язку 
з тим, що Товариством переоцiнка основних засобiв, можливiсть якої передбачена П(С)БО 7 
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"Основнi засоби", не здiйснювалася, ми не можемо вважати що такi необоротнi активи повною 
мiрою вiдповiдають їхнiй справедливiй вартостi станом на 31.12.2010 р. 
d) Одним з основних принципiв, на яких в Українi ґрунтуються бухгалтерський облiк та 
фiнансова звiтнiсть є принцип обачностi, за яким в бухгалтерському облiку мають 
застосовуватися методи оцiнки, якi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i 
завищенню оцiнки активiв i доходiв пiдприємства. Вiдповiдно до пункту 7 П(С)БО 10 
"Дебiторська заборгованiсть", та з метою реалiзацiї принципу обачностi до пiдсумку балансу 
включається поточна дебiторська заборгованiсть по чистiй реалiзацiйнiй вартостi, тобто за 
вирахуванням резерву сумнiвних боргiв.  
Вiдповiдно до пункту 13 П(С)БО 11 "Зобов'язання", пункту 23 П(С)БО 16 "Витрати", пункту 7 
П(С)БО 26 "Виплати працiвникам", та з метою реалiзацiї принципу обачностi оплата вiдпусток 
(як виплати за невiдпрацьований час, що пiдлягають накопиченню) визнається зобов'язанням 
через створення забезпечення з визнанням витрат у звiтному перiодi. 
Наведенi вимоги стандартiв, а також один iз головних принципiв пiдготовки фiнансової 
звiтностi - принцип обачностi, не передбачають вибору створювати чи не створювати резерв 
сумнiвних боргiв та забезпечення  на виплату вiдпусток працiвникам. Не передбачають вони i 
оцiночних суджень щодо доцiльностi чи недоцiльностi їх дотримання. Цi положення є 
обов'язковими при пiдготовцi фiнансової звiтностi. З iншого боку, сума вказаного завищення 
дебiторської заборгованостi та заниження зобов'язань на думку аудиторiв не є суттєвою i тому 
ми вважаємо, що вказанi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан 
справ в цiлому. 
e) Ми не могли спостерiгати за пiдрахунками наявних запасiв на початок 2010 року або 
переконатися у кiлькостi запасiв  за допомогою альтернативних заходiв, оскiльки ми були 
призначенi аудиторами Товариства пiсля закiнчення звiтного року. Оскiльки запаси на початку 
перiоду входять до визначення результатiв дiяльностi, ми не змогли визначити, чи треба 
здiйснити коригування показникiв результатiв дiяльностi i нерозподiленого прибутку за 2010 
рiк. 
Думка аудитора щодо фiнансових звiтiв Товариства в цiлому: 
Бухгалтерський облiк в Товариствi базується на принципах єдиної журнально-ордерної форми 
облiку з максимальною централiзацiєю облiково-обчислювальних робiт з використанням 
комп'ютерних програм. Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в Товариствi 
вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" 
вiд 16.07.1999 р. №996-ХIУ, П(С)БО та iншим нормативним документам з питань органiзацiї 
бухгалтерського облiку в Українi.  
Для ведення бухгалтерського облiку застосовується план рахункiв, затверджений наказом 
Мiнфiну України вiд 30.11.1999 р. № 291. 
Обрана Товариством облiкова полiтика, яка обумовлена в наказi "Про облiкову полiтику 
пiдприємства" вiд 29.12.2007 р. № 296, протягом звiтного перiоду була незмiнною. 
Фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її 
пiдготовки, визначення i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам Положень 
(стандартiв) бухгалтерського облiку та обранiй облiковiй полiтицi (принципам оцiнки статей 
звiтностi та методам щодо окремих статей звiтностi). 
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного 
функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi. 
На нашу думку, за винятком зазначеного у попередньому параграфi та впливу на фiнансову 
звiтнiсть коригувань, якi могли б бути потрiбними для нашого пiдтвердження кiлькостi та 
вартостi активiв та зобов'язань, фiнансова звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Запорiзький кабельний завод" справедливо й достовiрно, в усiх суттєвих аспектах вiдображає 
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фiнансовий стан Товариства на 31.12.2010 р., а також результати його дiяльностi за 2010 рiк 
згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає встановленим 
вимогам чинного законодавства та нормативних актiв України. 
 
Додаткова iнформацiя 
 
Активи Товариства 
Активи Товариства у бухгалтерському облiку, на нашу думку, класифiковано та оцiнено 
вiдповiдно до П(С)БО. Оцiнка активiв достовiрно визначена й очiкується отримання в 
майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням. Змiст i форма балансу 
Товариства вiдповiдає П(С)БО 2 "Баланс". 
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої 
iнформацiї про фiнансовий стан Товариства на звiтну дату. В Балансi вiдображенi активи, 
зобов'язання та власний капiтал Товариства. 
Залишки товарно-матерiальних цiнностей, необоротних активiв та зобов'язань на кiнець звiтного 
перiоду пiдтвердженi даними iнвентаризацiї. 
 
 На нашу думку визнання, оцiнка, облiк нематерiальних активiв в бухгалтерському облiку 
за 2010 рiк здiйснювались у вiдповiдностi з П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". При цьому в 
склад нематерiальних активiв зараховувались такi активи, якi не мають матерiальної форми, 
можуть бути iдентифiкованi та утримаються Товариством на протязi бiльше одного року для 
виробництва i в адмiнiстративних цiлях.  
Облiк нематерiальних активiв ведеться Товариством на рахунках 123 "Права на комерцiйнi 
позначення" i 125 "Авторське право i сумiжнi з ним права". 
На кiнець року нематерiальнi активи за первiсною вартiстю складають 298 тис. грн.  
Вибуття нематерiальних активiв у звiтному перiодi вiдбувалося згiдно з П(С)БО 8 
"Нематерiальнi активи". За рiк вибуло нематерiальних активiв на суму 25 тис. грн. 
 Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв згiдно наказу "Про облiкову полiтику" 
здiйснюється протягом строку їхнього корисного використання iз застуванням прямолiнiйного 
методу. Сума накопиченої амортизацiї на кiнець року становить 202 тис. грн.  
 
Протягом 2010 року Товариством спрямовано коштiв на капiтальнi iнвестицiї на суму 21194 тис. 
грн., у т.ч. на: 
-    капiтальне будiвництво          8004 тис. грн. 
-    придбання (виготовлення) основних засобiв     13060 тис. грн. 
-    придбання iнших необоротних матерiальних активiв         39 тис. грн. 
-    придбання(створення) нематерiальних активiв          91 тис. грн. 
Станом на 31.12.2010 р. вартiсть незавершеного будiвництва складає 40650 тис. грн. 
 
Облiк основних засобiв Товариством ведеться по рахункам, групам та найменуванням об'єктiв. 
При перевiрцi були використанi: 
- данi рiчного балансу та головної книги за 2010 р.; 
- данi регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку основних засобiв. 
 Придбанi основнi засоби зарахованi на баланс за первiсною вартiстю i за рiк склали 
13110 тис. грн., iз них 11103 тис. грн. машини та обладнання.  
Вибуття основних засобiв здiйснювалося вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". За рiк 
вибуло 264 тис. грн., iз них 132 тис. грн. будинки, споруди та передавальнi пристрої. 
В звiтному перiодi переоцiнка основних засобiв не проводилась. 
За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на 31.12.2010 р. на балансi облiковуються 
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основнi засобi та iншi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю у сумi 46409 тис. 
грн.: 
будинки, споруди та передавальнi пристрої    17128 тис. грн. 
машини та обладнання       24325 тис. грн. 
транспортнi засоби          1107 тис. грн. 
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)       1121 тис. грн. 
бiблiотечнi фонди              37 тис. грн. 
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи       1044 тис. грн. 
iншi необоротнi матерiальнi активи       1647 тис. грн. 
у т.ч. вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв становить     5062 тис. грн. 
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв станом на 31.12.2010 року становить 8854 тис. 
грн. 
Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010 р. становить 17841 тис 
грн., залишкова вартiсть - 28568 тис. грн. Накопичена амортизацiя становить 38,4% первiсної 
вартостi основних засобiв. 
Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється методом, визначеним наказом про 
облiкову полiтику Товариства. Згiдно з наданими на розгляд аудиторiв документами та наказу 
про облiкову полiтику Товариства, нарахування амортизацiї по групi "Iншi необоротнi 
матерiальнi активи" проводиться в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% його 
вартостi. Визначений метод протягом року був незмiнним. 
У звiтному перiодi iнвентаризацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв 
проводилась Товариством станом на 30.11.2010 р. згiдно з наказом "Про проведення 
iнвентаризацiї основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та нематерiальних 
активiв" вiд 29.10.2010 р. № 480. 
На нашу думку, данi фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного 
та синтетичного облiку основних засобiв Товариства та первинним документам, наданим на 
розгляд аудиторам. Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота, а також ступiнь розкриття 
iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО 7 "Основнi засоби". 
 
Станом на 31.12.2010 р. Товариство володiє фiнансовими вкладеннями на загальну суму 9973 
тис. грн., якi облiковуються за вартiстю придбання на рахунку 143 "Iнвестицiї не пов'язаним 
сторонам". В Балансi фiнансовi вкладення вiдображенi у рядку 045 "Iншi фiнансовi iнвестицiї". 
Склад iнших фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2010 р.: 
ЗТФ ВАТ "Бiг Енергiя"       9960 тис. грн. 
АКБ "Слов'янський"             4 тис. грн. 
ТОВ "Гандбольний клуб"             8 тис. грн. 
УС "Укрелектрокабель"             1 тис. грн. 
Iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств, на балансi немає.  
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на кiнець року вiдсутнi.  
Склад, структура, облiк та оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 12 
"Фiнансовi iнвестицiї". 
 
У вiдповiдностi до П(С)БО 17 "Податок на прибуток" визначенi вiдстроченi податковi активи i 
вiдстроченi податковi зобов'язання. В звiтностi станом на 31.12.2010р. вiдображено згорнутий 
результат - вiдстроченi податковi активи в сумi 2018 тис. грн. 
 
Облiк надходження та рух матерiальних цiнностей у Товариствi здiйснюються на пiдставi 
первинних документiв у вiдповiдностi з П(С)БО 9 "Запаси" за цiною придбання. Дооцiнка та 
уцiнка товарно-матерiальних цiнностей (ТМЦ) у звiтному перiодi Товариством не 
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здiйснювалися. 
Списання запасiв з балансу здiйснювалось з застосуванням методiв оцiнки вибуття запасiв, 
передбачених П(С)БО 9 "Запаси". Згiдно наказу про облiкову полiтику оцiнка виробничих 
запасiв здiйснюється по фактичної вартостi.  
Станом на 31.12.2010 р. виробничi запаси оцiненi по первiснiй вартостi та складають: 
-    сировина i матерiали       2286 тис. грн. 
-    купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби    190 тис. грн. 
-    паливо             14 тис. грн. 
-    тара i тарнi матерiали       1819 тис. грн. 
-    будiвельнi матерiали             1 тис. грн. 
-    запаснi частини          186 тис. грн. 
-    малоцiннi та швидкозношуванi предмети      129 тис. грн. 
-    незавершене виробництво      1251 тис. грн. 
-    готова продукцiя        1639 тис. грн. 
-    товари         1834 тис. грн. 
Разом          9349 тис. грн. 
 Вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" вартiсть МШП, що переданi в експлуатацiю, 
виключається зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного 
кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними особами 
Товариства протягом строку їх фактичного використання.  
Вартiсть матерiалiв, якi знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi складає 4499 тис. грн.  
 В цiлому облiк запасiв проводився з урахуванням вимог П(С)БО 9 "Запаси". 
 
У статтi "Векселi одержанi" станом 01.01.2010 р. i на 31.12.2010 р. вiдображена сума 4 тис. грн., 
яка вiдповiдає даним бухгалтерського облiку по рахунку 341 "Короткостроковi векселi 
одержанi". 
 
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображається в балансi Товариства за 
первiсною вартiстю. Залишок резерву сумнiвних боргiв на початок звiтного року вiдсутнiй. 
Протягом звiтного року резерв не створювався, що не вiдповiдає загальному принципу 
складання фiнансової звiтностi - принципу обачностi. 
У статтi "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" вiдображена заборгованiсть 
покупцiв, замовникiв за наданi їм продукцiю, товари, роботи, послуги. Станом на 31.12.2010 р. у 
Товариства дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 21044  тис. грн. 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками складає станом на 31.12.2010 р. 8619 тис. грн. у 
т.ч.: 
-    з бюджетом            5868 тис. грн. 
-    за виданими авансами           2751 тис. грн. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2010 р. вiдображена у балансi за 
чистою вартiстю реалiзацiї i становить 26 тис. грн. 
 
Облiк касових операцiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi з Положенням "Про ведення 
касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi" № 637 вiд 15.12.2004 р. Банкiвськi операцiї 
здiйснюються у вiдповiдностi з Iнструкцiєю "Про безготiвковi розрахунки в Українi в 
нацiональної валютi" № 22 вiд 21.01.2004 р.  
Станом на 31.12.2010 р. Товариство має грошовi кошти в нацiональнiй валютi у розмiрi 434 тис. 
грн., в iноземної валютi - 1 тис. грн., що пiдтверджується даними виписки банку, та касової 
книги. 
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У статтi "Iншi оборотнi активи" вiдображено сальдо по рахунку 643 "Податковi зобов'язання". 
Станом на 31.12.2010 р. iншi оборотнi активи складають 1419 тис. грн. 
 
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2010 р. складають 47 тис. грн., це витрати на 
передплату за перiодичнi видання, витрати на страхування. Товариством аналiтичний облiк 
витрат майбутнiх перiодiв ведеться  по їх видам. 
 
Зобов'язання Товариства 
За термiнами в облiку та звiтностi Товариство розрiзняє поточну (термiном погашення до 12 
мiсяцiв включно) та довгострокову (термiном погашення бiльш 12 мiсяцiв) заборгованiсть. 
Визнання, облiк i оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО 11 
"Зобов'язання". 
 
 Довгостроковi зобов'язання на кiнець року складаються з довгострокових кредитiв банку 
на суму  32 774 тис. грн. та iнших довгострокових зобов'язань на суму 217 тис. 
грн.(заборгованiсть за договором переводу боргу). 
Довгострокова заборгованiсть за кредитами на початок року складала 52 403 тис. грн. Протягом 
звiтного року Товариством отриманi кредити банку на суму 19 100 тис. грн., що не перевищує 
25% активiв Товариства. Погашено кредитiв на суму 36 770 тис. грн. 
Станом на 31.12.2010 р. заборгованiсть по кредитам складає 32 774 тис. грн. 
Непогашеної в строк заборгованостi за довгостроковими кредитами та нарахованими вiдсотками 
на кiнець року немає. 
 
Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2010 р. склали 65810 тис грн., у т.ч.: 
-    за товари, роботi, послуги      55175 тис. грн. 
-    з одержаних авансiв         8870 тис. грн. 
-    з бюджетом            585 тис. грн. 
-    зi страхування            209 тис. грн. 
-    з оплати працi            524 тис. грн. 
-    iншi поточнi зобов'язання          447 тис. грн. 
Поточнi зобов'язання вiдображенi у Балансi за сумою погашення. 
Iстотнi перекручування розмiру зобов'язань Товариства в фiнансовiй звiтностi, що 
перевiряється, вiдсутнi. 
 
Власний капiтал Товариства 
Власний капiтал вiдображено в Балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов'язань, якi 
призводять до його змiни. Ми вважаємо, що статтi першого роздiлу пасиву Балансу достовiрно 
оцiненi i дають правдиве i неупереджене уявлення про власний капiтал пiдприємства та 
вiдповiдають вимогам П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". 
Статутний капiтал, вiдображений у рядку 300 балансу станом на 31.12.2010 р., складає 524 тис. 
грн., що вiдповiдає Статуту Товариства. 
Статутний капiтал Товариства визначається загальною номiнальною вартiстю випущених акцiй. 
Статутний фонд розподiлено на 10475535 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 
грн. кожна. 
Випуск акцiй зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. 
Свiдоцтво № 345/08/1/99 вiд 08.12.1999р. Форма випуску документарна.  
Станом на 31.12.2010 р. статутний капiтал сплачений повнiстю.  
 
Власний капiтал Товариства складається з: 
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- статутного капiталу           524 тис. грн. 
- iншого додаткового капiталу      13 319 тис. грн. 
- резервного капiталу           131 тис. грн. 
- нерозподiленого прибутку        9 473 тис. грн. 
У складi iншого додаткового капiталу вiдображена iндексацiя балансової вартостi основних 
засобiв у сумi 13 319 тис. грн. 
Залишок нерозподiленого  прибутку  на початок 2010 року зменшився за рахунок  виправлення  
помилок на суму 114  тис. грн.  
При проведеннi аудиту власного капiталу суттєвих невiдповiдностей у дотриманнi вимог 
П(С)БО щодо його достовiрного вiдображення у балансi не встановлено. 
 
Чистий прибуток 
У звiтi про фiнансовi результати надано користувачам повну iнформацiю про доходи, витрати та 
прибутки вiд дiяльностi Товариства за 2010 рiк. 
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється у вiдповiдностi до вимог  
П(С)БО 15 "Дохiд".  
Для облiку доходiв використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовiрно розподiляє за 
елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами 
Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". 
Протягом 2010 р. Товариством було отримано дохiд у сумi 170 325 тис. грн., у тому числi вiд: 
- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  
(товарiв, робiт, послуг)       118 415 тис. грн. 
- iншi операцiйнi доходи         34 662 тис. грн. 
- iншi фiнансовi доходи               41 тис. грн. 
- iншi доходи           17 207 тис. грн. 
Визнання витрат в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюється з використанням методу 
нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 
"Витрати". 
Для облiку витрат використовуються рахунки витрат  8-го та 9-го класу. 
Товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками витрати на рахунках 
бухгалтерського облiку 8-го та 9-го класу згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про 
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та 
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй". 
Загальна сума витрат за 2010 р. склала 168 612 тис. грн., у тому числi: 
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї  
(товарiв, робiт, послуг)       100 842 тис. грн. 
- адмiнiстративнi витрати           6 868 тис. грн. 
- витрати на збут            1 015 тис. грн. 
- iншi операцiйнi витрати         35 167 тис. грн. 
- фiнансовi витрати          10 365 тис. грн. 
- iншi витрати          15 252 тис. грн. 
- податок на прибуток            -897 тис. грн. 
 
За наслiдками 2010 року Товариство отримало прибуток у сумi 1 713 тис. грн., який визначено у 
вiдповiдностi до вимог норм дiючого законодавства України i вiдображений у рядку 220 Звiту 
про фiнансовi результати. 
Звiт про фiнансовi результати Товариства вiдповiдає П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати".  
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Чистi активи 
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 23 447 тис. грн., тобто  на 22 923 
тис. грн. бiльше, нiж величина статутного капiталу, та перевищують мiнiмальний розмiр 
статутного капiталу, встановлений законодавством. 
Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 
16.01.2003р. №435-IV.  
За наслiдками 2010 р. чистi активи Товариства у порiвняннi з 2009 р. збiльшились на 1599 тис. 
грн. за рахунок збiльшення прибутку. 
 
Особлива iнформацiя про емiтента 
 Протягом 2010 року Товариством не приймались рiшення щодо: 
- розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу; 
- про викуп власних акцiй; 
- про утворення, припинення його фiлiй, представництв; 
- про припинення дiяльностi Товариства; 
- зменшення статутного капiталу; 
Товариство у 2010 року не отримувало позик або кредитiв у сумах, що перевищують 25 
вiдсоткiв активiв Товариства. 
Протягом 2010  року вiдбулися такi змiни у складi посадових осiб Товариства:. 
-  Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд "15" квiтня 2010 року (протокол № 12) 
Мотренка Олександра Володимировича, який вiдповiдно рiшення Наглядової ради ВАТ "ЗКЗ" 
вiд 13 серпня 2009 року (протокол № 13/08-09) обiймав посаду виконуючого обов'язки 
Генерального директора ВАТ "ЗКЗ" з 14.08.2009 р. по 15.04.201 0р., вiдкликано з посади 
виконуючого обов'язки Генерального директора ВАТ "ЗКЗ" та обрано Генеральним директором 
ВАТ "ЗКЗ" строком на три роки. 
-  Наказом генерального директора ВАТ "ЗКЗ" № 81 вiд 16.04.2010 р. прийнято рiшення про 
звiльнення головного бухгалтера Мартиненко Алли Петрiвни за власним бажанням.  
-  Наказом генерального директора № 95л вiд 21.04.2010 р. прийнято рiшення про призначення 
Корнiленкової Тетяни Iванiвни виконуючою обов'язки головного бухгалтера ВАТ "ЗКЗ". 
-  Наказом генерального директора ВАТ "ЗКЗ" № 194л вiд 16.08.2010 р. прийнято рiшення про 
звiльнення в.о. головного бухгалтера Корнiленкової Тетяни Iванiвни за власним бажанням. 
-  Наказом генерального директора № 196л вiд 16.08.2010 р. прийнято рiшення про призначення 
Рязанцева Антона Анатолiйовича виконуючим обов'язки головного бухгалтера ВАТ "ЗКЗ" з 
17.08.2010 р. на невизначений термiн до звiльнення. 
На пiдставi вiдповiдi на наш запит Товариство повiдомило, що у 2010 р.: 
- не порушувалися справи про банкрутство Товариства та вiдповiдно не виносилися ухвали про 
його лiквiдацiю або санацiю; 
- операцiї лiстiнгу (делiстiнгу) цiнних паперiв Товариства на фондовому ринку не вiдбувалися. 
На позачергових Загальних зборах (протокол № 13 вiд 27.10.2010 р.) прийнято рiшення про 
змiну форми iснування iменних акцiй ВАТ "Запорiзький кабельний завод" з документарної на 
бездокументарну та про дематерiалiзацiю випуску акцiй (переведення  випуску акцiй 
документарної форми iснування у без документарну форму iснування). На пiдставi прийнятого 
рiшення були внесенi змiни до Статуту Товариства. 
 
 
 
 
 
Директор  
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Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"    Рубiтель О.Ю 
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005648 виданий рiшенням 
Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.2003 р.) 
дiя якого продовжена до 25.12.2013р. рiшенням  
Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30.10.2008р. 
 
Аудитор 
Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "АЛЬЯНСАУДИТ"    Андреєва Л.М. 
(Сертифiкат аудитора Серiя А № 005643 виданий 
 рiшенням Аудиторської палати України № 130 вiд 25.12.03 р.) 
дiя якого продовжена до 25.12.2013р. рiшенням  
Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30.10.2008р. 
 
15 лютого 2011 р. 
м. Запорiжжя вул. Добролюбова, б. 9 кв. 19 
 
 
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні 
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї 
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи 
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення 
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) 
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними 
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі 
постачання 
Пiдприємство виробляє мiдну та алюмiнiєву кабельно-провiдникову продукцiю, що 
використовується в енергетицi та електротехнiчнiй промисловостi.  
Основними видами продукцiї є:   
- кольоровий прокат марок МТ,ММ,ПММ, ПМГ, АМ, АТ,ПАМ,ПАТ,МФ. Обсяги виробництва 
у 2010 роцi -433 тони;  
- неiзольований дрiт марок А, АС, МГ, МГЕ. Обсяг виробництва у 2010 роцi - 559 тон;  
- емальований дрiт марок ПЕТ, ПЕТВ, ПЕТВП. Обсяг виробництва у 2010 роцi 10 тон;  
- обмотувальний дрiт марок ПБ, АПБ, ПБУ, ПБПУ, ПТБ, обсяг виробництва у 2010 роцi - 4477 
тон;  
- дрiт зi скловолокнистою iзоляцiєю марок ПСДКЛ, ПСДКТ-Л, АПСДК. Обсяг виробництва у 
2010 роцi - 51 тона.   
Домiнуючим напрямком дiяльностi пiдприємства в 2010 роцi було виготовлення 
обмотувального дроту з паперовою iзоляцiєю для потреб ВАТ "ЗТР" та дроту неiзольованого 
для повiтряних лiнiй електропостачання.   
В найближчiй перспективi пiдприємством планується  розпочати виробництво нового виду 
продукцii - самонесучих iзольованих проводiв (СIП), якi опереджають проводи марок А та АС 
за своїми технiчними характеристиками. В зв'язку iз цим пiдприємством ведеться робота, 
направлена на бiльш тiснiшу спiвпрацю з НЕК "Укренерго".  
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Виробництво не залежить вiд сезонних змiн, але при виробництвi неiзольованих дротiв для 
повiтряних лiнiй електропостачання буває сезонне коливання  з обсягами замовлень.  
На сьогоднi ключевим клiєнтом Товариства залишається ВАТ "ЗТР", пiдприємство, що 
забезпечує позитивну динамiку використання дроту з паперовою iзоляцiєю. Щодо положення 
Товариства на вiдповiдних ринках, треба зазначити, що в цiлому пiдприємство займає мiсце 
близьке до лiдерiв. Таке положення дає змогу зробити вирiшальний крок та зайняти лiдiруючi 
позицiї. Товариство не має мережi представництв та фiлiй, реалiзацiя продукцiї здiйснюється 
методом прямих продаж. 
Основною сировиною для пiдприємства є алюмiнiєва та мiдна катанка.  
У 2010 роцi було закуплено 833,894 тони алюмiнiєвої катанки. Цiна закупок в сiчнi 2010 року 
становила 20086,02 грн. за тону, в груднi 2010 року - 22162,42 грн. за тону. Постачальник: ТОВ 
"Запорiжалюмiнторг" м. Запорiжжя, ВАТ "ЗаЛК", м. Запорiжжя. 
У 2010 роцi було закуплено  398,227 тонн мiдної катанки. Цiна закупок становила 53960,86 грн. 
за тону в сiчнi 2010 року, в груднi 2010 року - 73466,60 грн. за тону. Постачальник: ВАТ 
"АЗОЦМ" м. Артемiвськ. 
Цiна на сировину визначається виходячи з даних на Лондонськiй бiржi кольорових металiв. 
В порiвняннi з 2009 роком обсяги реалiзацiї знизились на 1440 тн. i склали 5764 тн. В 
грошовому вимiрi обсяги реалiзацiї знизились на 11 717 тис. грн. i склали 78947 тис.грн. 
 
 
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 
За 2005 - 2009 роки пiдприємством було придбано основних засобiв на суму  6256 тис. грн., в 
тому числi обладнання на суму 5402 тис. грн., автотранспорт на  468 тис. грн., iнше на суму - 
386 тис. грн. 
Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не здiйснювалось. 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому 
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення 
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення 
На кiнець звiтного перiоду власнi  основнi засоби пiдприємства за залишковою вартiстю 
становили 46409 тис.грн.  
Товариство брало в оренду основні засоби (машин та обладнання) на суму 1647 тис.грн.  
Виробничi потужностi обладнання пiдприємства складають 1140 тон кабельно-провiдникової 
продукцiї на мiсяць. Ступiнь використання обладнання для виробництва продукцiї - 65%. 
Мiсцезнаходження основних засобiв на територiї ВАТ "ЗКЗ"  (м. Запорiжжя, вул. Гладкова, 2) та 
на територiї ВАТ "ЗТР" (м. Запорiжжя, Днiпропетровське шосе, 3).  
Дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України з охорони 
навколишнього серидовища та не має суттєвого впливу на забруднення повiтря та природного 
серидовища.  
В 2010 роцi на капiтальнi iнвестицiї направлено 7 млн. 436 тис. грн. Ключовими  були iнвестицiї 
в новi технологiї, обладнання та розробки, якi дозволять в майбутньому забезпечити нарощення 
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обсягiв виробництва та покращувати якiсть продукцiї.  В рамках комплексного розвитку 
виробництва обмотувальних проводiв введена в експлуатацiю транспонуюча машина СТС-48, 
що дозволило пiдприємству освоїти технологiю виготовлення транспонованих проводiв з 
товщиною елементарних провiдникiв 1,1-3,15 мм. и збiльшенням їх кiлькостi до 47. Здiйснена  
модернiзацiя транспонуючої  машини ТМ-36, що дозволило знизити час простою обладнання 
через поломки та ремонти. Проведено капiтальний ремонт печi отжигу, що дозволило 
покращити швидкiсть та якiсть технологiчних операцiй. Розпочато впровадження газового 
обiгрiву виробничих дiльниць. Фiнансування вiдбувалось за рахунок оборотних та кредитних 
коштiв.  
На 2011 рiк пiдприємством запланованi iнвестицiї на суму 4 731тис. грн., основну частину яких 
складуть iнвестицiї в оновлення та ремонт виробничих потужностей - 2 640 тис. грн., новi 
технологiї та обладнання - 1 000 тис. грн. Фiнансування iнвестицiйних проектiв буде 
здiйснюватись за рахунок власних коштiв пiдприємства. 
 
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 
законодавчих або економічних обмежень 
Iстотною проблемою в дiяльностi пiдприємства була i залишається нестабiльнiсть ринку 
сировини (алюмiнiєва та мiдна катанка). Значнi коливання в котируваннi цiн цих кольорових 
металiв унеможливлюють пiдписання та реалiзацiю довгострокових контрактiв, що в свою чергу 
значно зменшує можливостi пiдприємства до стрiмкого зростання. Висока вартiсть 
енергоресурсiв, пального удорожчують продукцiю, що приводить до ускладнення пошуку ринку 
збуту, вимиванню обiгових коштiв. Також на дiяльнiсть пiдприємства впливає коливання 
валютних курсiв та зростання вартостi кредитних ресурсiв.  
 
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 
за порушення законодавства 
У 2010 роцi товариство перерахувало в бюджет штрафнi санкцiї на суму 144,29 тис. грн. в тому 
числi: 
 - штрафнi санкцiї за торгiвлю без патенту згiдно рiшення СДПI №0000360803 вiд 07.12.2010р. 
на суму 1,2 тис. грн., 
- штрафнi санкцiї за порушення порядку нарахування та сплати податку на доходи фiзичних осiб 
згiдно рiшення СДПI №0000350803/0 вiд 07.12.2010р. на суму  33,82 тис. грн., 
- штрафнi санкцiї за порушення порядку нарахування та сплати збору за забруднення 
навколишнього середовища згiдно рiшення СДПI №0000340803/0 вiд 07.12.2010р. на суму 7,09 
тис. грн., 
- штрафнi санкцiї за порушення порядку нарахування та сплати податку на прибуток згiдно 
рiшення СДПI №0000310803/0 вiд 07.12.2010р. на суму  81,20 тис. грн., 
- штрафнi санкцiї за порушення порядку нарахування та сплати податку на прибуток згiдно 
рiшення СДПI №0000320803/0 вiд 07.12.2010р. на суму  1,58 тис. грн., 
- штрафнi санкцiї за порушення порядку нарахування та сплати податку на додану вартiсть 
згiдно рiшення СДПI №00003308031 вiд 07.12.2010р. на суму  9,85 тис. грн., 
- штрафнi санкцiї за порушення порядку нарахування та сплати податку на додану вартiсть за 
самостiйно виявленими помилками на суму  9,51 тис. грн. 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Структура капiталу пiдприємства у 2010 роцi становила: 19,2%-власний капiтал; 80,8%-
запозичений. Пiдприємство має достатнiй рiвень лiквiдностi. Станом на 31.12.2010 р. показник 
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термiнової лiквiдностi склав 51,1%, показник поточної лiквiдностi - 62,2%. 
 
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 
договорів 
На кiнець звiтного перiоду  Товариством укладено, але ще не виконано договорiв з поставки 
продукцiї на суму 7 250 тис. грн. Очiкуваний прибуток (до оподаткування) вiд виконання таких 
договорiв складе 1450 тис. грн. Термин виконання договорiв - 1 квартал 2011 року. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Основними стратегiчними цiлями на 2011 рiк для пiдприємства є: 
- збiльшення присутностi на українському  ринку кабельно-провiдникової продукцiї; 
- впровадження нових технологiй виробництва продукцiї для машинобудування та 
електроенергетики; 
- iнвестицiї в ремонт та оновлення виробничого обладнання, покращення умов працi, закупка 
високотехнологiчного обладнання. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік 
Протягом звiтного перiоду пiдприємство продовжувало роботу з освоєння нових видiв продукцiї 
i в 2011 роцi заплановано завершити проект з впровадження технологiї виробництва 
емальованих проводiв з клеючим шаром, а також дослiдити та розпочати впровадження 
технологiй виготовлення самонесучих iзольованих проводiв. 
В 2010 роцi пiдприємством було впроваджено нову технологiю виробництва транспонованих 
проводiв.  
Витрати на iнновацiї в 2010 роцi склали 9243 тис. грн. в тому числi на придбання нового 
технологiчного обладнання 9143 тис. грн. 
 
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, 
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, 
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 
1. Позивач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Вiдповiдач - СДПI по роботi з ВПП у м.Запорiжжi. 
Суд - господарський суд Запорiзької областi. 
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.09.2008 р. 
Змiст позовних вимог - визнання нечинним податкового повiдомлення-рiшення вiд 05.02.2008 р. 
на суму 1 107 819 грн. (ПДВ). 
Постановою суду вiд 21.11.2008 р. позов задоволений повнiстю.  СДПI подана апеляцiйна скарга 
на постанову суду, справу призначено до розгляду на 21.12.2009 р. Постановою 
Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21.12.2009 р. постанову суду вiд 
21.11.08 р. скасовано, в позовi вiдмовлено. Подана касацiйна скарга до Вищого 
адмiнiстративного суду України. 29.01.2010р.  вiдкрите касацiйне провадження, дата розгляду 
справи не призначена. 
 
2. Позивач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Вiдповiдач - СДПI по роботi з ВПП у м.Запорiжжi. 
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Суд - господарський суд Запорiзької областi. 
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.09.2008 р. 
Змiст позовних вимог - визнання нечинним податкового повiдомлення-рiшення вiд 05.02.2008 р. 
на суму 423 727,50 грн. (податок на прибуток). 
Постановою суду вiд 21.11.2008 р. позов задоволений повнiстю.  СДПI подана апеляцiйна скарга 
на постанову суду, справу призначено до розгляду на 22.07.2010р. В судовому засiдання 
Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду 22.07.2010р. оголошено постанову, 
якою постанову суду вiд 21.11.08 р. скасовано, в позовi вiдмовлено.  Пiдприємством готується 
касацiйна скарга, яка буде подана пiсля отримання постанови Днiпропетровського апеляцiйного 
адмiнiстративного суду. 
 
3. Позивач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Вiдповiдач - СДПI по роботi з ВПП у м.Запорiжжi. 
Суд - господарський суд Запорiзької областi. 
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.08.2006 р. 
Змiст позовних вимог - визнання нечинним податкового повiдомлення-рiшення вiд 10.03.2006 р. 
на суму 243 457,20 грн. (податок на прибуток). 
Ухвалою Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 23.07.2008 р. залишена 
без змiн постанова господарського суду Запорiзької областi вiд 07.09.2007 р., якою за позовом 
ВАТ "ЗКЗ" було визнано нечинним  податкове повiдомлення-рiшення СДПI по роботi з ВПП у 
м.Запорiжжi вiд 10.03.2006 р. на суму 243 457,20 грн. (податок на прибуток). 
СДПI подана касацiйна скарга на постанову суду. 30.04.2009р. Вищим адмiнiстративним судом 
України вiдкрито касацiйне провадження у справi, на сьогоднiшнiй день справу до розгляду не 
призначено.  
 
4. Позивач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
 Вiдповiдач - СДПI по роботi з ВПП у м.Запорiжжi. 
 Суд - господарський суд Запорiзької областi. 
 Дата вiдкриття провадження у справi -20.09.2006р. 
  Змiст позовних вимог - визнання нечинним податкового повiдомлення-рiшення вiд 
 20.07.2004 р. на суму 101 890,60 грн. (податок на додану вартiсть). 
Ухвалою Запорiзького апеляцiйного господарського суду вiд 23.01.2007 р. залишена без змiн 
постанова господарського суду Запорiзької областi вiд 25.10.2006 р., якою за позовом ВАТ 
"ЗКЗ" було визнано нечинним  податкове повiдомлення-рiшення СДПI по роботi з ВПП у 
м.Запорiжжi вiд 20.07.2004 р. на суму 101 890,60  грн.  Ухвалою Вищого адмiнiстративного суду 
України вiд 14.01.2010р. постанову господарського суду Запорiзької областi вiд 25.10.2006р. та 
Ухвалу Запорiзького апеляцiйного господарського суду вiд 23.01.2007р. скасовано, справу 
направлено на новий розгляд. Постановою Запорiзького окружного адмiнiстративного суду вiд 
23.03.2010р. в позовi вiдмовлено повнiстю. 13.04.2010р. ВАТ "Запорiзький кабельний завод" 
подано апеляцiйну скаргу до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду. 
Вiдкрито апеляцiйне провадження, розгляд справи призначено на 19.05.2011р. 
 
5. Позивач - ТОВ "Стальконструкцiя-124". 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - господарський суд Запорiзької областi. 
Дата порушення провадження у справi  - 02.11.2009р. 
Змiст позовних вимог - стягнення 362 050,80 грн. основного боргу  та  656 405,00 грн. штрафу;  
12 418,70 - пенi; 1882,70 - 3% рiчних; 3 258,46 грн. - iнфляцiйних збиткiв. 
03.12.2009р. Рiшенням господарського суду Запорiзької областi позов задоволено частково,  
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стягнуто 252 516,00 грн. основного боргу; 12 418,70 - пенi; 1882,70 - 3% рiчних; 3 258,46 грн. - 
инфляцiйнi збитки; 3795,51 грн. державного мита; 236,00 грн. витрат на iнформацiйно-технiчне 
забезпечення судового процесу. В апеляцiйному порядку рiшення суду не  оскаржено. Рiшення 
набрало законної сили. ТОВ "Стальконструкцiя-124" подано касацiйну скаргу до Вищого 
господарського суду України  про стягнення 656 405,00 грн. штрафу. Постановою Вищого 
господарського суду України вiд 26.04.2010р. касацiйну скаргу Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Стальконструкцiя-124" залишено без задоволення, а рiшення господарського 
суду Запорiзької областi вiд 03.12.2009р. - без змiн. 
 
10. Позивач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод". 
Вiдповiдач - Державний заклад "Ленiнська районна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя м. 
Запорiжжя".   
Суд - Запорiзький окружний адмiнiстративний суд. 
Дата порушення провадження у справi  - 08.11.2010р. 
Змiст позовних вимог - визнання протиправним та скасування припису Ленiнської державної 
санiтарно-епiдемiологiчної станцiї м. Запорiжжя №10-21.18/1848 вiд 21.10.2010р. 
06.12.2010р. Постановою Запорiзького окружного адмiнiстративного суду позов задоволено 
повнiстю, припис Державного закладу "Ленiнська районна санiтарно-епiдемiологiчна станцiя м. 
Запорiжжя" вiд  21.10.2010р.  №10-21.18/1848 визнано протиправним та скасовано.  Постанова 
оскаржена Конфедерацією вільних профспілок Запорізької області, справа направлена розгляд 
Дніпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду. 
 
11.  Позивач - Бєлов Олександр Iванович. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 05.03.2010р. 
Змiст позовних вимог - визнання незаконним звiльнення з роботи, поновлення на посадi, 
стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди. 
Станом на 31.12.2010р. справа розглядається Ленiнським районним судом м. Запорiжжя. 
 
12.  Позивач - Каунов Олександр Юрiйович. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 05.03.2010р. 
Змiст позовних вимог - визнання незаконним звiльнення з роботи, поновлення на посадi, 
стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди. 
Рiшенням Ленiнського районного суду м. Запорiжжя вiд 08.11.2010р. Каунову Ю.О. в позовних 
вимогах до ВАТ "ЗКЗ" вiдмовлено в повному обсязi.  Каунов Ю.О. оскаржив рiшення до 
Апеляцiйного суду Запорiзької областi. Станом на 31.12.2010р. справа знаходиться на розгляді в 
Апеляцiйному суді Запорiзької областi. 
 
13.  Позивач - Сербiна Людмила Миколаївна. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 22.04.2010р. 
Змiст позовних вимог - позов про змiну дати та формулювання причин звiльнення, стягнення 
вихiдної допомоги, середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування 
моральної шкоди. 
Станом на 31.12.2010р. справа розглядається Ленiнським районним судом м. Запорiжжя.  
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14.  Позивач - Антонова Оксана Iванiвна. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 20.03.2010р. 
Змiст позовних вимог - визнання незаконним звiльнення з роботи, поновлення на посадi, 
стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди. 
Станом на 31.12.2010р. справа розглядається Ленiнським районним судом м. Запорiжжя.  
 
15.  Позивач - Курганова Наталiя Олексiївна. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 04.04.2010р. 
Змiст позовних вимог - визнання незаконним звiльнення з роботи, поновлення на посадi, 
стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди. 
Станом на 31.12.2010р. справа розглядається Ленiнським районним судом м. Запорiжжя.  
 
16.  Позивач - Стародуб Анатолiй Степанович. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 15.03.2010р. 
Змiст позовних вимог - позов про змiну дати та формулювання причин звiльнення, стягнення 
вихiдної допомоги, середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування 
моральної шкоди. 
Станом на 31.12.2010р. справа розглядається Ленiнським районним судом м. Запорiжжя.  
 
17.  Позивач - Чижова Iрина Сергiївна. 
Вiдповiдач - ВАТ "Запорiзький кабельний завод".   
Суд - Ленiнський районний суд м. Запорiжжя 
Дата порушення провадження у справi  - 04.10.2010р. 
Змiст позовних вимог - визнання незаконним звiльнення з роботи, поновлення на посадi, 
стягнення середнього заробiтку за час вимушеного прогулу та вiдшкодування моральної шкоди. 
Станом на 31.12.2010р. справа розглядається Ленiнським районним судом м. Запорiжжя.  
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Зниження обсягiв виробництва протягом звiтного перiоду обумовлено зменшенням попиту на 
ринку кабельно-провiдникової продукцiї у зв`язку із фiнансово-єкономiчною кризою в країнi. 
Крiм того, необхiдно вiдзначити зменшення попиту на неiзольований провiд (А, АС) у зв'язку iз 
переходом споживачiв кабельно-провiдникової продукцiї на самонесучi неiзольованi проводи. 
 
 

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

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

Найменування основних засобів Власні основні засоби 
(тис. грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) 
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на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 32 079,000 
46 409,00

0 
6 742,000 6 742,000 22 462,000 

23 870,00
0 

  будівлі та споруди 15 271,000 
17 128,00

0 
7 015,000 7 015,000 20 343,000 

31 340,00
0 

  машини та обладнання 13 328,000 
24 325,00

0 
0,000 0,000 1 107,000 1 107,000 

  транспортні засоби 1 107,000 1 107,000 0,000 0,000 1 923,000 3 849,000 
  інші 2 373,000 3 849,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2. Невиробничого призначення: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  будівлі та споруди 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  машини та обладнання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  транспортні засоби 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Усього 32 079,000 
46 409,00

0 
13 757,000 

13 757,00
0 

45 835,000 
60 166,00

0 

Опис 

У власностi товариства вiдсутнi будiвлi та споруди невиробничого 
призначення. Товариство  не має законсервованих засобiв. 
У звiтному перiодi Товариство брало в оренду наступнi основнi засоби: будiвлі 
i спорудження головного магазину загальною площею 6153 кв.м, будiвля 
складу (ДОК-12) -378,8 кв.м., дорога загального користування - 2237,5 кв.м. 
Орендодавець ВАТ "ЗТР" згiдно з договорами №РGI 000275 вiд 29.12.07 та № 
GI 001216 вiд 26.12.07.   
Витрати на оренду основних засобiв склали 1364,36 грн. 
У звiтному роцi Товариство здавало в оренду основнi засоби, а саме: 
примiщення площею 60,8 кв.м. Орендар ТОВ Фiрма "Вертон -Сервiс" згiдно з 
договором №73 вiд 02.04.07. 
Прибуток вiд здачi в оренду основних засобiв склав 71,28 тис.грн.  
Пiд заставою знаходяться основнi засоби на суму 8854 тис.грн. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року склала - 32079 тис. грн, на 
кiнець року склала - 46409 тис. грн. 
Сума нарахованого зносу основних засобiв - 17888 тис. грн. 
Змiни в вартостi основних засобiв товариства обумовленi придбанням та 
модернiзацiєю основних засобів, ступiнь їх зносу, ступiнь їх використання.  
Ступiнь зносу основних засобiв на початок року складав - 52% на кiнець - 
53%. Ступiнь використання основних засобiв - 71% . 

 
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
Розрахункова вартість чистих активів (тис. 
грн.) 

23 447,000 21 848,000 

Статутний капітал (тис. грн.) 524,000 524,000 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 524,000 524,000 
Опис Вартiсть чистих активiв ВАТ "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 Станом на 31 грудня 2010 року вартiсть чистих активiв становить 23447 тис.грн., та перевищує 
Статутний капiтал на 22923 тис.грн., що вiдповiдає вимогам законодавства. За результатами 2010 
року чистi активи Товариства порiвняно з 2009 роком збiльшились на 1599 грн. за рахунок 
збiльшення прибутку 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 
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Кредити банку X 32 774,000 X X 
у тому числі:     
Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк 
в м. Запорiжжi" 

13.11.2007 23 644,000 13 26.10.2012 

Фiлiя "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк 
в м.Запорiжжя" 

09.11.2009 9 130,000 17 11.11.2010 

Зобов’язання за цінними паперами X 0,000 X X 
у тому числі: 
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за сертификатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за векселями (всього) X 0,000 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами)(за 
кожним видом): 

X 0,000 X X 

  0,000 0  
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом): 

X 0,000 X X 

  0,000 X  
Податкові зобов’язання X 585,000 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 1 500,000 X X 
Інші зобов’язання X 63 725,000 X X 
Усього зобов’язань X 98 584,000 X X 
Опис  

 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникненн

я події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
15.04.2010 16.04.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
16.04.2010 16.04.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
21.04.2010 22.04.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
16.08.2010 17.08.2010 Відомості про винесення ухвали про санацію емітента 

 

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 2008 1 0 
2 2009 1 0 
3 2010 2 1 
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери   
Реєстратор   
Депозитарій   
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах? (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства X  
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень 

 X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 

 X 

Інше 
(запишіть) 

Останнi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв, що вiдбулися 
27.10.2010р., проводилися з iнiцiативи генерального директора 
Товариства з метою переведення акцiй Товариства у бездокументарну 
форму iснування. 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
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Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 
1 Кількість членів наглядової ради 5 
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 
акцій 

1 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 
акцій 

4 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років? 20 
 
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 комiтети не створено 

Інші 
(запишіть) 

У складi наглядової ради комiтети не створено 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (так/ні)  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 
Інші 
(запишіть) 

Винагорода членам наглядової ради не визначається i не сплачується 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
  Так Ні 
1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
2 Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
3 Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
4 Відсутність конфлікту інтересів  X 
5 Граничний вік  X 
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6 Відсутні будь-які вимоги X  

7 
Інші (запишіть) 
Вимог до членiв Спостережної ради у внутрiшнiх 
документах Товариства не викладено 

 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) 

Усiх членiв Наглядової ради ради було переобрано повторно Загальними 
зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 15 березня 2007 року  

 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  4 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  
Загальні 
збори 

акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 
2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) 

ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) так так ні 
5 Секретар правління ні ні так 
6 Секретар загальних зборів ні ні ні 
7 Секретар наглядової ради ні ні ні 
8 Корпоративний секретар ні ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

ні ні ні 

10 Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

 
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? 
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Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так так так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови правління так так ні ні 
Обрання та відкликання членів правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління 

ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні так ні 

Затвердження аудитора ні так так ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні ні так ні 

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

  Так Ні 
1 Положення про загальні збори акціонерів X  
2 Положення про наглядову раду X  
3 Положення про виконавчий орган (правління)  X 
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4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
5 Положення про ревізійну комісію X  
6 Положення про акції акціонерного товариства  X 
7 Положення про порядок розподілу прибутку X  

8 
Інше 
(запишіть) 

У Товариствi дiє положення про надання iнформацiї акцiонерам 
Вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький кабельний 
завод" 

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

  

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
базі даних 
ДКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

 Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства 

1 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

так так так так ні 

2 

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

ні так ні ні ні 

3 

Інформація про 
склад органів 
управління 
товариства 

так так так так ні 

4 
Статут та 
внутрішні 
документи 

так ні так ні ні 

5 

Протоколи 
загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення 

ні ні так так ні 

6 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

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

  Так Ні 
1 Не проводились взагалі  X 
2 Менше ніж раз на рік  X 
3 Раз на рік  X 
4 Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор X  
Інше 
(запишіть) 

Iнших даних не має 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні)  так 
 
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) 

 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iнших даних не має 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
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На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 

Інше 
(запишіть) 

Iнших даних не має 

 
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 
1 Випуск акцій  X 
2 Випуск депозитарних розписок  X 
3 Випуск облігацій  X 
4 Кредити банків X  
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 
Iнших даних не має 

 X 

 
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)  так 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів X  
суду  X 
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Інше 
(запишіть) 

Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi не 
змiнювали. 

 
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: Кодекс 
(принципи, правила) корпоративного управлiння не приймався. 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не приймався. 
 
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у 
вашому акціонерному товаристві? 
Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння не приймався. 
 

КОДИ 
Дата 28.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький 
кабельний завод" за ЄДРПОУ 05755625 

Територія Запорізька область, ЛЕНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 2310136900 

Форма власності  за КОПФГ 231 

Орган 
державного 
управління 

 за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 
за КВЕД 31.30.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Адреса 
 Запорізька обл. Ленiнський р-н 69093 м. Запорiжжя 
вул. Гладкова, буд. 2 

 
Баланс 

Станом на 31.12.2010 p. 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив 

Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 52 96 
    первісна вартість 011 232 298 
    накопичена амортизація 012 ( 180 ) ( 202 ) 
Незавершене будівництво 020 34 130 40 650 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 14 701 28 568 
    первісна вартість 031 32 079 46 409 
    знос 032 ( 17 378 ) ( 17 841 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
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    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

040 0 0 

    інші фінансові інвестиції 045 9 976 9 973 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 2 018 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 58 859 81 305 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 5 971 4 625 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 1 243 1 251 
Готова продукція 130 1 003 1 639 
Товари 140 7 018 1 834 
Векселі одержані 150 4 4 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 12 265 21 044 
    первісна вартість 161 12 265 21 044 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 3 350 5 868 
    за виданими авансами 180 12 532 2 751 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11 174 26 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 54 434 
    у т. ч. в касі 231 1 1 
    в іноземній валюті 240 60 1 
Інші оборотні активи 250 318 1 419 
Усього за розділом II 260 54 992 40 896 
III. Витрати майбутніх періодів 270 174 47 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 114 025 122 248 

 
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 524 524 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 13 319 13 319 
Резервний капітал 340 131 131 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7 874 9 473 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
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Усього а розділом I 380 21 848 23447 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 165 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0 
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових 
резерва 

416 0 0 

Цільове фінансування 420 0 0 
Усього за розділом II 430 165 0 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 52 403 32 774 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 644 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 217 217 
Усього за розділом ІІІ 480 53 264 32 991 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 9 000 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 26 170 55 175 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 1 820 8 870 
    з бюджетом 550 130 585 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 232 209 
    з оплати праці 580 526 524 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами 
вибуття, утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобовязання 610 870 447 
Усього за розділом IV 620 38 748 65 810 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 114 025 122 248 

Примітки:  
 
Керівник   Мотренко Олександр Володимирович 
Головний бухгалтер  Рязанцев Антон Анатолiйович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький 
кабельний завод" за ЄДРПОУ 05755625 

Територія Запорізька область, ЛЕНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 2310136900 

Орган 
державного 
управління 

  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 
за КВЕД 31.30.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про фінансові результати 
за 2010 рік 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма N 2 Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 134 053 122 620 
Податок на додану вартість 015 ( 15 613 ) ( 16 630 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 25 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 118 415 105 990 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 100 842 ) ( 86 473 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 17 573 19 517 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 34 662 10 894 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 6 868 ) ( 5 995 ) 
Витрати на збут 080 ( 1 015 ) ( 996 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 35 167 ) ( 10 797 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 9 185 12 623 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 41 42 
Інші доходи 130 17 207 22 397 
Фінансові витрати 140 ( 10 365 ) ( 10 626 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 15 252 ) ( 24 569 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
   прибуток 

170 816 0 

    збиток 175 ( 0 ) ( 133 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

176 0 0 
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    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок  
припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  897 236 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 

190 1 713 103 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 

200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 

220 1 713 103 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 48 619 45 206 
Витрати на оплату праці 240 13 391 13 351 
Відрахування на соціальні заходи 250 5 006 5 274 
Амортизація 260 725 1 123 
Інші операційни витрати 270 10 006 3 901 
Разом 280 77 747 68 855 

 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний період 
За попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 10475535 10475535 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 10475535 10475535 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,16352 0,00983 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,16352 0,00983 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

Примітки:  
 
Керівник   Мотренко Олександр Володимирович 
Головний бухгалтер  Рязанцев Антон Анатолiйович 
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 Додаток 
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 
 КОДИ 
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2010 12 31 
 Пiдприємство Відкрите акціонерне товариство 
" Запорізький кабельний завод"  

 за ЄДРПОУ 05755625 

 Територiя Запорізька область  за КОАТУУ 2310136900 
 Організаційно-правова форма господарювання  Відкрите 
акціонерне товариство 

 за КОПФГ 231 

 Вид економічної 
діяльності 

Виробництво ізольованого проводу 
та кабелю 

 за КВЕД 31.30.1 

 Одиниця вимiру: тис. грн.        Контрольна сума  
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 за 2010 р. 
Форма N3  Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний 
період  

   попереднього 
року  

1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
 Надходження  від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   010 127166 114823 
Погашення векселів одержаних  015 0.000 0.000 
Покупців і замовників авансів  020 8832 1820 
Повернення авансів  030 2554 3379 
Установ банків відсотків за поточними рахунками  035 41 42 
Бюджету податку на додану вартість  040 0.000 0.000 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  

045 0.000 0.000 

Отримання субсидій, дотацій  050 6 0.000 
Цільового фінансування в 060 13 20 
Боржників неустойки (штрафів, пені)  070 1 0.000 
Інші надходження  080 32872 6980 
                         Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг)  090 (83742)  (67152) 
Авансів  95  (245) (9156) 
Повернення авансів  100  (6170)  (8906) 
Працівникам   105  (11233)  (11338) 
Витрат на відрядження   110 (56)  (51) 
Зобов'язань з податку на додану вартість   115  (279) (1112) 
Зобов'язань з податку на прибуток   120  (505)  (34) 
Відрахувань на соціальні заходи   125  (5570)  (5584) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів)  

130  (2447) (2356) 

Цільових внесків  140  (17)  (0.000) 
Інші витрачання  145  (31000)  (6413) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  150 30221 14942 
Рух коштів від надзвичайних подій  160 0.000 0.000 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  170 30221 14962 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 

   

         фінансових інвестицій  180 0.000 0.000 
         необоротних активів  190 15 0.000 
         майнових комплексів  200 0.000 0.000 
Отримані:  
         відсотки  

 
210 

 
0.000 

 
42 

         дивіденди  220 0.000 0.000 
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Інші надходження  230 0.000 0.000 
Придбання     
         фінансових інвестицій  240  (0.000)  (0.000) 
         необоротних активів  250  (8798)  (1812) 
         майнових комплексів  260  (0.000) (0.000) 
Інші платежі  270  (0.000)  (13462) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  280 (8783) (15232) 
Рух коштів від надзвичайних подій  290 0.000 0.000 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  300 (8783) (15232) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності     
Надходження власного капіталу  310 0.000 0.000 
Отримані позики  320 19100 31360 
Інші надходження  330 11150 0.000 
Погашення позик  340  (45770)  (32679) 
Сплачені дивіденди  350  (0.000)  (0.000) 
Інші платежі  360  (5560)  (0.000) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  370 (21080) (1319) 
Рух коштів від надзвичайних подій  380 0.000 0.000 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  390 (21080) (1319) 
Чистий рух коштів за звітний період  400 358 (1589) 
Залишок коштів на початок року  410 114 1617 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420 (37) 86 
Залишок коштів на кінець року  430 435 114 

 
Примітки. 
Для формування Звiту про рух грошових коштiв емiтент використовував данi регiстрiв бухгалтерського 

облiку у яких є наявнiсть iнформацiї про операцiї руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв, облiк по яких 
враховується на наступних рахунках: 30(Каса), 31 (Рахунки в банках), 333 (Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй 
валютi), 334 (Грошовi кошти в дорозi в iноземнiй валютi). При формуваннi Звiту про рух грошових коштiв 
пiдприємство застосовує прямий метод. Прямий метод використовувався при формуваннi грошових коштiв 
операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi де виключаються не грошовi операцiї, а також внутригруповi 
операцiї.  

I. Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi.  
У рядку 010 (гр.3) «Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» вiдображена сума 

отриманих грошових коштiв вiд продажу готової продукцiї. За 2010 рiк вона складає 127166 тис.грн. У рядку 015 
"Погашення векселiв одержаних" iнформацiя вiдсутня тому, що на протязi звiтного року грошових операцiй з 
векселями не відбувались. У рядку 020 «Надходження вiд покупцiв i замовникiв авансів» вiдображена сума 
отриманих попереднiх оплат вiд покупцiв пiд наступнi поставки. Вона становить 8832 тис.грн. У рядку 030 
"Повернення авансiв" за звiтний перiод вiдображена сума поверненої пiдприємству постачальниками попередньої 
оплати. Вона становить 2554 тис.грн. У рядку 035 "Надходження вiд установ банкiв вiдсоткiв за поточними 
рахунками" відображена сумма відсотків, яка надійшла від установ банків і склала 41 тис.грн. У рядку 040 
"Надходження вiд бюджету податку на додану вартiсть" інформація відсутня  у зв’язку з відсутністю операцій з 
повернення податку на додану вартість від бюджету. У рядку 045 "Повернення iнших податкiв i зборiв 
(обов`язкових платежiв)" інформація відсутня за відсутністю вказаних операцій. У рядку 050 "Отримання субсидiй 
i дотацiй" відображені надходження дотацій від центру зайнятості за створення додаткових робочих місць.  У рядку 
060 "Надходження вiд цiльового фiнансування" відображено компенсаційні виплати на додаткові відпустки 
громадян постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та часткове фінансування на оздоровлення дітей, що склало 13 
тис. грн. У рядку 070 "Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi)" вiдображається отриманi 
пiдприємством грошовi кошти від боржників за порушення договірних зобов’язань. Ця сума становить 1 тис.грн. У 
рядку 080 "Iншi надходження" вiдображена сума надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, а саме 
вiд реалiзацiї валютних коштів, оборотних активів, послуг. За 2010 рiк вона становить 32872 тис.грн. У рядку 090 
"Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" вiдображаються грошовi кошти, сплаченi постачальникам за 
отриманi ТМЦ, послуги. За звiтний рiк вони склали 83742 тис.грн. У рядку 095 "Витрачання на оплату авансiв" 
вiдображена сума попередньої оплати постачальникам ТМЦ, послуг, якi будуть поставленi пiзнiше. Сума 
перерахованих авансiв становить 245 тис.грн. У рядку 100 "Повернення авансiв" вiдображаються суми попередньої 
оплати, якi пiдприємство повернуло покупцям. За 2010 рiк ця сума становить 6170 тис.грн. У рядку 105 " 
Витрачання на оплату працiвникам" вiдображена сума грошових коштiв витрачених на оплату працi. За 2010 рiк ця 
сума становить 11233 тис.грн. У рядку 110 "Витрачання витрат на вiдрядження" вiдображаються грошовi кошти у 
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сумi 56 тис.грн, якi були використанi на службовi вiдрядження. У рядку 115 "Витрачання на оплату зобов`язань з 
податку на додану вартiсть" відображено сума коштів з ПДВ сплачена до бюджету, яка склала 279 тис. грн. У рядку 
120 " Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток" вiдображена сума сплаченого в бюджет податку на 
прибуток в розмiрi 505 тис.грн . У рядку 125 "Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи" відображена 
сума сплачених внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне i соціальне страхування. За рік вона становить 
5570 тис.грн. У рядку 130 "Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків i зборів (обов`язкових платежів)" 
відображена сума сплачених податків i зборiв . За 2010 рік вона становить 2447 тис.грн. У рядку 140 "Витрачання 
на оплату цільових внесків" відображено сума сплачених цільових внесків у розмірі 17 тис. грн. У рядку 145 "Iншi 
витрачання"  відображена собівартість реалізованої іноземної валюти у розмірі 31000 тис. грн. У рядку 150 "Чистий 
рух коштів до надзвичайних подій" за підсумками звітного року показник чистого руху грошових коштів вад 
операційної дiяльностi має позитивне значення та становить 30221 тис.грн.  

II. Рух грошових коштiв у результаті iнвестицiйної дiяльностi.  
У рядках 180-240 iнформацiя відсутня тому, що протягом 2010 року iнвестицiйних операцiй щодо вказаних 

строк не відбувалось.  У рядку 250 «Придбання необоротних активів» відображена виплата грошових коштів для 
придбання необоротних активів. Загальна сума за 2010 рік становить 8798 тис.грн. У рядку 260 "Придбання 
майнових комплексів" iнформацiя відсутня тому, що протягом 2010 року придбання дочiрних підприємств та інших 
господарських одиниць не відбувалось. У рядку 270 "Iншi платежi" інформація також вiдсутня, у зв’язку з 
відсутністю слати інших платежів. У рядку 280 "Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй" за пiдсумками звiтного 
року показник чистого руху грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi є вiд`ємним та склав 8783 тис.грн.; це 
означає, що надходжень грошових коштiв за 2010р недостатньо щодо їх витрат.  

III. Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi.  
У рядку 310 "Надходження власного капiталу" iнформацiя вiдсутня тому, що протягом року грошових 

операцiй, якi б привели до збiльшення власного капiталу не вiдбувалось. У рядку 320 "Отриманi позики" 
відображені банківські позики, сума яких склала 19100 тис.грн. У рядку 330 "Iншi надходження" вiдображено 
повернення грошових коштів згідно договору позики у сумi 11150 тис.грн. У рядку 340 "Погашення позик" 
вiдображено вибуття грошових коштiв у сумi 45770 тис.грн на погашення короткострокового кредиту банку. У 
рядку 350 "Сплаченi дивiденди" інформація відсутня так як вибуття грошових коштiв для сплати дивiдендiв 
учасникам не відбувалось. У рядку 360 "Iншi платежi" відображено сплату процентів за користування кредитами у 
сумі 5560 тис. грн.  У рядку 370 "Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй" за пiдсумками звiтного року показник 
чистого руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi має від’ємне значення та становить 21080 тис.грн.  
Показник рядка 400 за пiдсумками звiтного року є позитивним i становить 358 тис. грн; це означає, що надходжень 
грошових коштiв за 2010р достатньо щодо їх витрат. У рядку 410 "Залишок коштiв на початок року" 
вiдображаються залишки грошових коштiв пiдприємства на початок звiтного перiоду та складають 114 тис. грн. У 
рядку 430 "Залишок коштiв на кiнець року" вiдображаються залишки грошових коштiв пiдприємства на кiнець 
звiтного перiоду та складають 435 тис. грн. 
 
 
 

Керiвник ___________  Мотренко Олександр Володимирович 
 (пiдпис)  (прізвище) 

Головний бухгалтер ___________  Рязанцев Антон Анатолійович 
 (пiдпис)  (прізвище) 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний завод" за ЄДРПОУ 05755625 
Територія Запорізька область, ЛЕНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 2310136900 
Орган 
державного 
управління 

  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 
за КВЕД 31.30.0 

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  

Звіт про власний капітал 
за 2010 рік 

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005 

Стаття 
Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 
капітал 

Інший 
додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок року 010 524 0 0 13 319 131 7 874 0 0 21 848 
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 114 0 0 114 
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року 

050 524 0 0 13 319 131 7 760 0 0 21 734 

Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Дооцінка незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

130 0 0 0 0 0 1 713 0 0 1713 
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Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплений 
акцій (часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно отримані 
активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 1 713 0 0 1 713 
Залишок на кінець року 300 524 0 0 13 319 131 9 473 0 0 23 447 

Примітки:  
 
Керівник   Мотренко Олександр Володимирович 
Головний бухгалтер  Рязанцев Антон Анатолiйович 
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КОДИ 

Дата 31.12.2010 

Підприємство 
Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький кабельний 
завод" за ЄДРПОУ 05755625 

Територія Запорізька область, ЛЕНIНСЬКИЙ за КОАТУУ 2310136900 

Орган державного 
управління 

  за СПОДУ  

Галузь   за КОПФГ 231 

Вид економічної 
діяльності 

Виробництво ізольованого проводу та кабелю 
за КВЕД 31.30.0 

Середньооблікова 
чисельність 
працюючих 

387 Контрольна сума  

Одиниця виміру тис.грн. 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за 2010 pік 

I. Нематеріальні активи Форма N 5 Код за ДКУД 1801008 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, уцінка 

-) 
Вибуло за рік Інші зміни за рік 

Залишок на кінець 
року 

Групи нематеріальних активів 
Код  
рядка первісна 

(пероціне
на) 

вартість 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Надійшло 
за рік первісної 

(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік 

первісної 
(пере-
оціненої 
вартості) 

накопи-
ченої 

аморти-
зації 

первісна 
(пере-
оцінена 
вартість) 

накопи-
чена 

аморти-
зація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Права на об'єкти промислової 
властивості 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 231 179 91 0 0 25 25 47 0 0 0 297 201 

 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 080 232 180 91 0 0 25 25 47 0 0 0 298 202 
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 
  вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 
  вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження 
права власності 

(085) 
0 

 

II. Основні засоби 
у тому числі 

Залишок на 
початок року 

Переоцінка 
(дооцінка +, 
уцінка -) 

Вибуло за рік Інші зміни за рік 
Залишок на 
кінець року 

одержані за 
фінансовою 
орендою 

передані в 
оперативну 
оренду 

Групи основних засобів 
Код  
рядка 

первісн
а 

(пероці
нена) 
вартіст

ь 

знос 

Надійш
ло за 
рік 

первісно
ї (пере-
оціненої

) 
вартості 

зносу 

первісна 
(пере-
оцінена) 
вартість 

знос 

Нарахова
но 

амортиза
ції за рік 

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті 

первісн
ої 

(пере-
оцінено

ї) 
вартост

і 

зносу 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартість 

знос 

первісн
а (пере-
оцінена

) 
вартіст

ь 

знос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 15 721 8 598 0 0 0 132 132 151 0 1 539 0 17 128 8 617 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 13 328 6 215 11 103 0 0 51 16 322 0 -55 0 24 325 6 521 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 1 107 795 0 0 0 0 0 96 0 0 0 1 107 891 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 837 685 316 0 0 32 32 84 0 0 -1 1 121 736 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 35 35 2 0 0 0 0 2 0 0 0 37 37 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 1 051 1 050 42 0 0 49 34 10 0 0 0 1 044 1 026 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Цей документ не є оригіналом і не може використовуватися як оригінал 
 

72 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 

250 0 0 1 647 0 0 0 0 13 0 0 0 1 647 13 0 0 0 0 

Разом 260 32 079 17 378 13 110 0 0 264 214 678 0 1 484 -1 46 409 17 841 0 0 0 0 
 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 
права власності 

(261) 
0 

  вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 8 854 
  залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 
реконструкція тощо) 

(263) 
1 751 

  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 5 062 
  основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0 
  первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0 
  залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0 
З рядка 260 графа 5  вартість основних засобів, придбаних за рахунок  цільового фінансування (266) 0 
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 7 015 
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 
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III. Капітальні інвестиції 
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 
Капітальне будівництво 280 8 004 14 740 
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 13 060 25 898 
Придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних засобів 

300 39 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 91 12 
Придбання (вирощування) довгострокових 
біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 
Разом 340 21 194 40 650 

 
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

 
IV. Фінансові інвестиції 

На кінець року 
Найменування показника Код рядка За рік 

довгострокові поточні 
1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в 
капіталі в: 
асоційовані підприємства 

350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 
спільну діяльність 370 0 0 0 
Б. Інші фінансові інвестиції в: 
частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 

380 0 0 0 

акції 390 0 9 965 0 
облігації 400 0 0 0 
інші 410 0 8 0 
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 9 973 0 

 
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю  

(421) 
9 973 

      за справедливою вартістю (422) 0 
      за амортизованою вартістю (423) 0 
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: 
      за собівартістю 

(424) 
0 

      за справедливою вартістю (425) 0 
      за амортизованою собівартістю (426) 0 
 

V. Доходи і витрати 
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 
А. Інші операційні доходи і витрати 
Операційна оренда активів 

440 71 58 

Операційна курсова різниця 450 1 428 1 393 
Реалізація інших оборотних активів 460 2 178 1 770 
Штрафи, пені, неустойки 470 2 214 
Утримання об'єктів житлово-комунального 
соціально-культурного призначення 

480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 30 983 31 732 
у тому числі:  
відрахування до резерву сумнівних боргів 

491 X 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0 
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Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в: 
асоційовані підприємства 

500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 
спільну діяльність 520 0 0 
В. Інші фінансові доходи і витрати 
Дивіденди 

530 0 X 

Проценти 540 X 10 365 
Фінансова оренда активів 550 0 0 
Інші фінансові доходи і витрати 560 41 0 
Г. Інші доходи та витрати 
Реалізація фінансових інвестицій 

570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 
Результат оцінки корисності 590 0 0 
Неопераційна курсова різниця 600 17 207 15 249 
Безоплатно одержані активи 610 0 X 
Списання необоротних активів 620 X 0 
Інші доходи і витрати 630 0 3 

 
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) 
0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції 
основної діяльності 

(633) 
0 

 
VI. Грошові кошти 

Найменування показника Код рядка На кінець року 
1 2 3 

Каса 640 1 
Поточний рахунок у банку 650 434 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки) 

660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 
Еквіваленти грошових коштів 680 0 
Разом 690 435 

 
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких 
обмежено 

(691) 
0 

 
VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за 
звітний рік 

Види забезпечень і резервів 
Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

нарахован
о 

(створено) 

додаткові 
відраху-
вання 

Викорис-
тано  у 
звітному 
році 

Сторновано 
використан
у суму у 
звітному 
році 

Сума 
очікуваного 
відшкодуванн

я витрат 
іншою 

стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок 
на кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 165 0 0 165 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 730 0 0 0 0 0 0 0 
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витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 
Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

 760 0 0 0 0 0 0 0 
 770 0 0 0 0 0 0 0 
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 780 165 0 0 165 0 0 0 

 
VIII. Запаси 

Переоцінка за рік 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Балансова 
вартість на 
кінець року 

збільшення 
чистої вартості 
реалізації* 

уцінка 

1 2 3 4 5 
Сировина і матеріали 800 2 286 0 0 
Купівельні напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810 190 0 0 

Паливо 820 14 0 0 
Тара і тарні матеріали 830 1 819 0 0 
Будівельні матеріали  840 1 0 0 
Запасні частини 850 186 0 0 
Матеріали сільськогосподарського 
призначення 

860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 
Малоцінні та швидкозношувані 
предмети 

880 129 0 0 

Незавершене виробництво 890 1 251 0 0 
Готова продукція 900 1 639 0 0 
Товари 910 1 834 0 0 
Разом 920 9 349 0 0 

* Визначається за п.28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 
 
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
      відображених за чистою вартістю 
реалізації  

(921) 
9 349 

      переданих у переробку (922) 0 
      оформлених в заставу (923) 0 
      переданих на комісію (924) 0 
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 4 499 
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

 
IX. Дебіторська заборгованість 

у т.ч. за строками не погашення  
Найменування показника 

Код 
рядка 

Всього на 
кінець року до 12 

місяців 
від 12 до 18 
місяців 

від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 21 044 21 042 2 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 26 26 0 0 

 
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 
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Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0 

 
X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 78 
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному 
році 

970 0 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо 
винуватців за якими на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072) 

980 0 

 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 
Заборгованість на кінець звітного року:   
 валова замовників 1120 0 
 валова замовникам 1130 0 
 з авансів отриманих 1140 0 
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за 
незавершеними будівельними контрактами 

1160 0 
 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
Поточний податок на прибуток 1210 1 765 
Відстрочені податкові активи: 
 на початок звітного року 

1220 0 

 на кінець звітного року 1225 2 018 
Відстрочені податкові зобов’язання: 
 на початок звітного року 

1230 644 

 на кінець звітного року 1235 0 
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 

1240 -897 

 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1241 1 765 

     зменшення (збільшення) відстрочених       
податкових активів 1242 -2 018 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1243 -644 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0 
 у тому числі: 
     поточний податок на прибуток 

1251 0 

     зменшення (збільшення) відстрочених      
податкових активів 

1252 0 

     збільшення (зменшення) відстрочених      
податкових зобов’язань 

1253 0 
 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 
Код 
рядка 

Сума 

1 2 3 
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Нараховано за звітний рік 1300 725 
Використано за рік - усього 1310 0 
в тому числі на: 
 будівництво об’єктів 

1311 0 

 придбання (виготовлення) та поліпшення  
 основних засобів 

1312 725 

 з них машини та обладнання 1313 725 
 придбання (створення) нематеріальних  
 активів 

1314 0 

 погашення отриманих на капітальні  
 інвестиції позик 

1315 0 

 1316 0 
 1317 0 
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XIV. Біологічні активи 
Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 

залишок на 
початок року 

вибуло за рік 
залишок на 
кінець року 

Групи біологічних активів 
Код 
рядка 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

надійшл
о за рік первісна 

вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

нарахов
ано 

амортиз
ації за 
рік 

втрати 
від 

зменше
ння 

корисно
сті 

вигоди 
від 

відновл
ення 

корисно
сті 

первісна 
вартість 

накопич
ена 

амортиз
ація 

залишок 
на 

початок 
року 

надійшл
о за рік 

зміни 
вартості 
за рік 

вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Довгострокові біологічні активи - 
усього 
в тому числі: 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
   інші довгострокові біологічні 
активи 

1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні біологічні активи - усього 
в тому числі: 

1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   тварини на вирощуванні та 
відгодівлі 

1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

   біологічні активи в стані 
біологічних перетворень (крім тварин 
на вирощуванні та відгодівлі) 

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 

 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
   інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового 
фінансування 

(1431) 
0 

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна 
вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених 
унаслідок надзвичайних подій 

(1432) 
0 

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують 
передбачені законодавством обмеження права власності 

(1433) 
0 

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Найменування показника Код  
рядка 

Вартість 
первісного 

Витрати, 
пов'язані з 

Результат від первісного 
визнання 

Уцінка Виручка від 
реалізації 

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) від 
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визнання біологічними 
перетворення

ми 
дохід витрати реалізації 

первісного 
визнання та 
реалізації 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Продукція та додаткові біологічні 
активи рослинництва - усього 

1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з них: 
    пшениця 

1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
рослинництва 

1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

Продукція та додаткові біологічні 
активи тваринництва - усього 

1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

у тому числі:           
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
з нього: 
    великої рогатої худоби 

1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
   додаткові біологічні активи 
тваринництва 

1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

   продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
 1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом 

1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0 

 
Керівник  Мотренко Олександр Володимирович 
Головний бухгалтер Рязанцев Антон Анатолiйович 
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