Титульний аркуш
30.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 444/163
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року
№ 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за №
2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).
Голова правлiння

Козiброда Я.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22607719
4. Місцезнаходження: 46023, Тернопільська обл., м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6
5. Міжміський код, телефон та факс: (0352) 24-30-14, (0352) 24-40-07
6. Адреса електронної пошти: sekretar@orion.te.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, Затвердити рiчну iнформацiю
емiтента за 2018 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи
та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні
послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку:
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://www.orion.te.
ua/index.php/uk/akt
sioneram/zvitnist

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим
особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Товариство не брало участi у створеннi будь-яких юридичних осiб.
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Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки для ПрАТ надання
такої iнформацiї в складi рiчного звiту не передбачено
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдстутня, оскiльки Товариством не укладалось договору
з агенством.
Товариство не має фiлiалiв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Станом на 01.01.2018 року та протягом 2018 року нiяких судових справ у емiтента не було.
У звiтному роцi деривативи не укладались, правочини щодо iнших похiдних цiнних паперiв не
вчинялись.

Кодекс корпоративного управлiння не надається, оскiльки такий кодекс АТ "ТРЗ "Орiон" не
приймався.
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший
кодекс корпоративного управлiння, не надається, оскiльки такий кодекс АТ "ТРЗ "Орiон" не
приймався.
Iнформацiя про практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги
не данається, оскiльки така практика Товариством не застосовувалась.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй розкривається, оскiльки
таких змiн у звiтномуроцi не виникало.
Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається,
оскiльки для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi рiчного звiту не передбачено.
Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з
голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає
бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, оскiльки для
ПрАТ надання такої iнформацiї в складi рiчного звiту не передбачено.
Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, та похiднi цiннi папери
емiтента, не надається, оскiльки АТ "ТРЗ "Орiон" не здiйснювався випуск таких цiнних
паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не розкривається, оскiльки для
ПрАТ надання такої iнформацiї в складi рiчного звiту не передбачено.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не
розкривається, оскiльки у звiтному роцi АТ "ТРЗ "Орiон" прибання власних акцiй не
здiйснювало.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi цiльових облiгацiй пiдприємтсв, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта(частини об'єкта) житлового
будiвництва) не надається, оскiльки для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi рiчного звiту
не передбачено.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не розкривається, оскiльки АТ "ТРЗ "Орiон" не здiйснювався випуск цiнних паперiв
(крiм акцiй).
У власностi працiвникiв емiтента немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного
капiталу.
Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, за

рiшенням суду чи iншого уповноваженого державного органу не накладались.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами ненадається,
оскiльки у звiтному роцi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувались.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у
вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює
заiнтересованiсть, не надається, оскiльки для ПрАТ надання такої iнформацiї в складi рiчного
звiту не передбачено.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що
Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне
товариство не розкриває дану iнформацiю.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.
Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб,
якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi
договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють
контроль над емiтентом.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчну iнформацiю пiдписано головою правлiння Козiбродою Я.I., обраного на посаду
Наглядовою радою 20.02.2019 р. (протокол № 3 вiд 20.02.2019 р.).

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
немає
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1998
4. Територія (область)
Тернопільська обл.
5. Статутний капітал (грн)
25888000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
96,18
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного
капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової
компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
430

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за
КВЕД
26.30 - Виробництво обладнання зв'язку
27.40 - Виробництво електричного освiтлювального устатковання
95.12 - Ремонт обладнання зв'язку
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
338545
3) Поточний рахунок
260053000256
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
ТОД ПАТ "Райфайзен банк Аваль"
5) МФО банку
380805
6) Поточний рахунок
2600922834/840
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності

1
Розроблення, виготовлення
спецiальних технiчних засобiв
зв"язку для зняття iнформацiї з
каналiв зв"язку, iнших засобiв
негласного отримання
iнформацiї, торгiвля
спецiальними технiчними
засобами для зняття iнформацiї
з каналiв зв'язку
Опис
Розроблення, виготовлення,
реалiзацiя, ремонт i
модернiзацiя вiйськової технiки
Опис
Дозвiл на провадження
дiяльностi, пов'язаної з

Номер
ліцензії
(дозволу)
2
АЕ 198459

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що дії ліцензії
видачі
видав ліцензію
(дозволу)
(за
наявності)
3
4
5
09.12.2014
Служба безпеки України

Строк дiї даної лiцензiї не обмежений, емiтент планує продовжувати
розробляти, виготовляти спецiальнi технiчнi засоби зв'язку для зняття
iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання
iнформацiї, вести торгiвлю спецiальними технiчними засобами для
зняття iнформацiї з каналiв зв'язку.
АВ 597909 04.12.2012 Мiнiстерство економiчного
розвитку i торгiвлi України
Строк дiї даної лiцензiї не обмежений, емiтент планує продовжувати
розробляти, виготовляти, реалiзовувати та проводити ремонт i
модернiзацiю вiйськової технiки, згiдно виданої лiцензiї.
ТЕЗ -2016-21 23.05.2016
Служба безпеки України
01.05.2020

державною таємницею
Передбачається, що по закiнченнi дiї дозволу планується його
продовження, оскiльки товариство продовжує дiяльнiсть пов'язану з
державною таємницею.
Придбання; зберiгання;
07.06.2017 Державна служба України з 07.06.2022
перевезення; використання
лiкарських засобiв та
прекурсорiв (списку 2 таблицi
контролю за наркотиками
IV) Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв
Номер лiцензiї у звiтi не зазначається, оскiльки у вiдповiдностi до
Закону України <Про лiцензування видiв господарської дiяльностi>
уся iнформацiя про лiцензiю зазначена у Лiцензiйному реєстрi на
право здiйснення господарської дiяльностi з обiгу наркотичних
Опис
засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, за адресою:
usuan.dls.gov.ua . Передбачається, що термiн дiї вказаної лiцензiї буде
продовжуватись, оскiльки товариство планує i надалi використовувати
у виробництвi прекурсори.
Опис

17. Штрафні санкції емітента
№ з/п
1

Примітки:
д/в
2

Примітки:
д/в
3

Примітки:
д/в
4

Примітки:
д/в

Номер та дата
рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
00063711208,
29.12.2017

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Інформація про
виконання

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну сплату
орендної плати за
землю юридичних
осiб

Оплачено 04.01.2018
6373.14 грн.

0003031208,
18.01.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну сплату
орендної плати за
землю юридичних
осiб

Оплачено 23.01.2018
6051.26 грн

0027081207,
13.04.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних

Оплачено 23.04.2018
340 грн.

0029911207,
20.04.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних

Оплачено 26.04.2018
13516.17 грн.

5

Примітки:
д/в
6

Примітки:
д/в
7

Примітки:
д/в
8

Примітки:
д/в
9
Примітки:
д/в
10
Примітки:
д/в
11

Примітки:
д/в
12

Примітки:
д/в
13

Примітки:
д/в

00387412007,
24.05.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну
реєстрацiю
податкових
накладних

Оплачено 31.05.2018
8170.49 грн.

0048591208,
04.07.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
Оплачено 19.07.2018
несвоєчасну сплату 1348.19 грн.
податку на нерухоме
майно

0048571208,
04.07.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну сплату
за землю юридичних
осiб

Оплачено
19.07.2018 6019.20 грн

0048591208,
04.07.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну сплату
за землю юридичних
осiб

Оплачено 19.07.2018
6338.40 грн.

Ю52769-17,

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасна сплата
ЄСВ пеня

Оплачено 30.08.2018
69634.71 грн.

0191291305,
28.09.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасна сплата
ЄСВ пеня

Оплачено 19.10.2018
14230.96 грн

0039835112,
27.11.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

0015775406,
18.12.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну
орендну плату за
землю

Оплачено 28.12.2018
3757.32 грн.

0015695406,
18.12.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
несвоєчасну
орендну плату за
землю

Оплачено 28.12.2018
493.50 грн.

Штраф за
Оплачено 14.12.2018
несвоєчасну сплату 322.00 грн.
податку на нерухоме
майно

14

Примітки:
д/в
15

0015785406,
18.12.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
Оплачено 28.12.2018
несвоєчасну сплату 56.78 грн.
податку на нерухоме
майно

0015705406,
18.12.2018

ГУ ДФСУ у
Тернопiльськiй
областi

Штраф за
Оплачено 28.12.2018
несвоєчасну сплату 134.8 грн.
податку на нерухоме
майно

Примітки:
д/в
16
№17, 30.05.2018
Примітки:
д/в
17
ТР78-6/331/АВ/ЗПФС, 06.07.2018

Управлiння працi

Штраф

Оплачено 04.06.2018
8500 грн.

Управлiння працi

Штраф

Оплачено 24.07.2018
11169.00 грн.

Примітки:
д/в

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У звiтному роцi нiяких змiн в органiзацiйнiй структурi товариства вiдповiдно до попереднiх
звiтних перiодiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня,
тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду
оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.
Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2018 рiк склала 452
чоловiк. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працювали за сумiсництвом
становить 4 чоловiки, за цивiльно-правовими договорами - 1 чоловiк. Середньооблiкова
чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого тижня з економiчних
причин становить 426 осiб. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2018 рiк складає 14310.0
тис. грн. що менше порiвняно з 2017 роком на 2974.3 тис. грн. (фонд оплати працi за 2017 рiк
- 17284,3 тис. грн.).
Основним завданням кадрової полiтики є:
- своєчасне забезпечення пiдприємства персоналом необхiдної квалiфiкацiї i в достатнiй
кiлькостi;
- рацiональне використання трудового персоналу;
- формування i пiдтримання ефективної роботи трудового персоналу.
Належність

емітента

до

будь-яких

об'єднань

підприємств,

найменування

та

місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі
об'єднання
До будь-яких об`єднань пiдприємств Товариство не належить.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку,
інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємтсвами та
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом
звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Нiяких пропозицiй з боуку третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не
надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХI (далi - Закон № 996), Нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку (далi - НП(С)БО), затверджених наказами Мiнфiну України,
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (далi - МСБО), iнших нормативних актiв, маючи право вибору
облiкової полiтики з метою дотримання пiдприємством протягом 2018 року єдиної методики
вiдображення в бухгалтерському облiку i звiтностi господарських операцiй та порядку оцiнки
об'єктiв облiку, наказом №68 вiд 28.12.2017 року, на пiдприємствi встановлено таку облiкову
полiтику:
Для вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй користуватися
нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, затвердженими
наказами Мiнфiну України (у частинi, що не суперечить мiжнародним стандартам фiнансової
звiтностi).
1 Класифiкацiю активiв та зобов'язань здiйснювати, виходячи з термiну один рiк.
2 Для визнання основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та
нематерiальних активiв, визначення строку їх корисного використання, лiквiдацiйної
вартостi, вибору методу нарахування амортизацiї в момент введення їх в експлуатацiю та
протягом подальшого використання, виведення їх з експлуатацiї, створити постiйно дiючу
iнвентаризацiйну комiсiю у складi:
Костецький В. Я, - перший заступник голови правлiння - директор з питань економiки та
управлiння - голова комiсiї
Тимчук П. С. заступник технiчного директора - заступник голови комiсiї
Члени комiсiї:
Бездух М. П. - головний бухгалтер;
Сипень I. М. - заступник голови правлiння - директор з виробництва;
Cамодiна В. В. - член наглядової ради - начальник вiддiлу 330;
Балик Р. Я. - член ревiзiйної комiсiї - начальник вiддiлу 320;
Лучкевич I. О. - заступник директора з виробництва начальник вiддiлу 210;
Задорожний М. В. - начальник iнструментальної служби;
Владика I. Д. - начальнику вiддiлу 120.

3 Встановити на 2018 р. такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань
пiдприємства:
3.1 Визнання, оцiнку та облiк основних засобiв здiйснювати вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi
засоби" та статтей 14.1.138 Податкового кодексу України. Основними засобами вважати матерiальнi активи, у тому числi запаси корисних копалин наданих у користування дiлянок
надр (крiм вартостi землi, незавершених капiтальних iнвестицiй, автомобiльних дорiг
загального користування, бiблiотечних i архiвних фондiв, матерiальних активiв, вартiсть яких
не перевищує 6000,00 гривень, невиробничих основних засобiв i нематерiальних активiв), що
призначаються платником податку для використання у господарськiй дiяльностi платника
податку, вартiсть яких перевищує 6000,00 гривень i поступово зменшується у зв'язку з
фiзичним або моральним зносом та очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї)
яких з дати введення в експлуатацiю становить понад один рiк (або операцiйний цикл, якщо
вiн довший за рiк).
3.2 Одиницею облiку визначити окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних
необоротних активiв. Групування основних засобiв в аналiтичному облiку провадити
вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 " Основнi засоби" . При введеннi об'єктiв основних засобiв в
експлуатацiю використовувати Акт приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення)
основних засобiв за типовою формою ОЗ-1 та оформляти накази керiвника.
3.4 Амортизацiю об'єктiв основних засобiв здiйснювати за кожним об'єктом облiку
щомiсячно, починаючи з мiсяця, що настає за мiсяцем уведення об'єкта в експлуатацiю.
Амортизацiйнi вiдрахування за квартал складаються iз суми амортизацiї за три мiсяцi.
Методи нарахування амортизацiї основних засобiв можуть переглядатися в разi змiни
очiкуваного способу отримання економiчних вигод вiд їх використання. Нарахування
амортизацiї за новим методом починається з мiсяця, наступного за мiсяцем прийняття
рiшення про змiну методу амортизацiї. Нарахування амортизацiї призупиняється на перiод
виводу об'єктiв основних засобiв з експлуатацiї (для реконструкцiї, модернiзацiї, добудови,
дообладнання, консервацiї та iнших причин) на пiдставi документiв, якi свiдчать про
виведення таких основних засобiв з експлуатацiї).
3.5Облiк основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, якi є державною
власнiстю та не ввiйшли до статутного капiталу товариства, створених у процесi приватизацiї
ведеться вiдповiдно на рахунках 10 "Основнi засоби" на окремих субрахунках третього
порядку вiдповiдних субрахункiв iз зазначенням належностi до державної власностi.
Операцiї, пов'язанi з рухом таких активiв, вiдображаються в кореспонденцiї з субрахунком
425 "Iнший додатковий капiтал". Нарахування амортизацiї на такi основнi засоби
вiдображається збiльшенням витрат звiтного перiоду та суми зносу. Одночасно у сумi,
пропорцiйно нарахованiй амортизацiї визнається дохiд, який вiдображається за дебетом
субрахунку 425 "Iнший додатковий капiтал" та кредитом рахунку 74 "Iншi доходи".
Переоцiнка та/або оцiнка iснування ознак можливого зменшення корисностi основних засобiв
державної власностi, якi не ввiйшли до статутного капiталу товариства, проводиться тiльки за
погодженням з уповноваженим органом.
Передача основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, якi належать до
державної власностi, якi не ввiйшли до статутного капiталу товариства, органу приватизацiї
чи iншому уповноваженому органу або iншому пiдприємству, органiзацiї, установi, за
рiшенням органу приватизацiї чи iншого вповноваженого органу вiдображається
господарськими органiзацiями за кредитом рахункiв облiку цих активiв (первiсна або
переоцiнена вартiсть) i дебетом рахункiв 13 "Знос необоротних активiв" (сума зносу) та 97
"Iншi витрати" (залишкова вартiсть), одночасно залишкова вартiсть об'єктiв, що передаються,
вiдображається за кредитом субрахунку 746 "Iншi доходи" i дебетом субрахунку 425 "Iнший
додатковий капiтал".

3.6 Визнання, оцiнку та облiк нематерiальних активiв здiйснювати згiдно iз П(С)БО 8 "
Нематерiальнi активи. с" Нематерiальними активами визнавати - право власностi на
результати iнтелектуальної дiяльностi, у тому числi промислової власностi, а також iншi
аналогiчнi права, визнанi об'єктом права власностi (iнтелектуальної власностi), право
користування майном та майновими правами платника податку в установленому
законодавством порядку, у тому числi набутi в установленому законодавством порядку права
користування природними ресурсами, майном та майновими правами (ст. 14.1.120
Податкового кодексу України ). Одиницею облiку визначити окремий об'єкт нематерiальних
активiв.
3.7Амортизацiю нематерiальних активiв нараховувати прямолiнiйним методом. Термiн
корисного використання кожного об'єкта i чинники, що впливають на нього, вiдображати в
актi, складеному iнвентаризацiйною комiсiєю та оформляти наказом керiвника.
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв провадиться до досягнення
залишкової вартостi об'єктом його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв
основних засобiв та нематерiальних активiв прийняти рiвною нулю.
3.8 Первiсну (переоцiнену) вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, пов'язаних
iз полiпшенням i ремонтом об'єкта, визначену у встановленому податковим законодавством
порядку. Суму витрат на ремонти та полiпшення, яка вiдповiдно до податкового
законодавства була визнана податковими витратами, вiдносити до складу витрат перiоду.
3.9 Облiк операцiй з придбання, продажу валюти, визначення курсових рiзниць здiйснювати
вiдповiдно до П(С)БО 21 "Вплив змiн валютних курсiв". В бухгалтерському та податковому
облiку балансову вартiсть iноземної валюти визначати за методом iдентифiкованої вартостi.
Придбану iноземну валюту облiковувати на валютному рахунку та переводити у гривнi за
курсом НБУ, що дiє на момент її зарахування. Курсовi рiзницi за валютними операцiями,
валютною заборгованiстю та залишками валюти на рахунку слiд рахувати на дату балансу та
дату проведення розрахункiв.
3.10 Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12
"Фiнансовi iнвестицiї" з урахуванням вимог П(С)БО 13 "Фiнансовi iнструменти".
3.11 Визнання, оцiнку та облiк дебiторської заборгованостi здiйснювати вiдповiдно до
П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".
Резерв сумнiвних боргiв формувати один раз на рiк на дату балансу, виходячи iз
платоспроможностi окремих дебiторiв.
3.12 Створювати резерв забезпечення:
-рахунок 4710"Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства";
- рахунок 4712 "Забезпечення на виплату за вислугу рокiв";
- рахунок 4713 "Забезпечення на виплату за пiдсумками роботи за рiк";
- рахунок 4730 "Забезпечення на виконання гарантiйних зобов'язань на проведення ремонтiв
проданої продукцiї".
3.13 Товарно-матерiальнi цiнностi визнавати, оцiнювати та облiковувати згiдно з вимогами
П(С)БО 9 "Запаси". Одиницею запасiв визначити кожне найменування цiнностей.
Аналiтичний облiк руху запасiв вiдображати:
- у бухгалтерiї - у кiлькiсно-сумовому виразi;
- на складi - у кiлькiсному виразi.
3.14 Для облiку транспортно-заготiвельних витрат вiдкрити субрахунок "Транспортнозаготiвельнi витрати". Облiк здiйснювати за допомогою методу середнього вiдсотка.
3.15 Предмети строком використання менше одного року, що супроводжують виробничий
процес протягом звiтного перiоду, облiковувати на рахунку 22 "Малоцiннi та
швидкозношуванi предмети". У момент передачi таких активiв в експлуатацiю списувати їх з
балансу з одночасною органiзацiєю їх оперативного кiлькiсного облiку за мiсцями

експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку фактичного використання таких
предметiв.
3.16 Готову продукцiю та незавершене виробництво вiдображати в бухгалтерському облiку та
балансi за фактичною виробничою собiвартiстю.
3.17 Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди у майбутньому, визначати нелiквiдними i
списувати в бухгалтерському облiку.
3.18 Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини палива, комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв)
при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснювати за методом ФIФО;
- оцiнку запасiв (купованих товарiв для роздрiбної торгiвлi) здiйснювати за цiнами продажу.
3.19 Спецодяг, виданий у пiдзвiт працiвникам, облiковувати на особистих картках останнiх
протягом усього встановленого термiну його використання. Списання спецодягу з пiдзвiту до
закiнчення встановлених термiнiв його використання здiйснювати тiльки на пiдставi актiв
про його непридатнiсть. Акти здавати в бухгалтерiю вiдповiдно до графiка
документообороту.
3.20 Переоцiнку запасiв проводити на пiдставi рiшення постiйно дiючої iнвентаризацiйної
комiсiї.
3.21 До складу грошових коштiв у фiнансовiй звiтностi згiдно з П(С)БО 4 "Звiт про рух
грошових коштiв" включати грошовi кошти на розрахунковому рахунку та в касi, якi не
обмеженi у використаннi протягом поточного перiоду.
3.22 Кошти та iншi активи, не вказанi вище, вiдображати в облiку i звiтностi згiдно з
вимогами вiдповiдних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
3.23 Визнання, оцiнку та облiк зобов'язань здiйснювати вiдповiдно до П(С)Б0 11
"Зобов'язання".
3.24 Заробiтну плату нараховувати вiдповiдно до колективного договору:
- за штатним розкладом - для iнженерно-технiчних працiвникiв та службовцiв;
- за вiдрядними розцiнками або тарифними ставками - для робiтникiв основного та
допомiжного виробництва.
Включити до системи оплати працi перелiк витрат на виплату основної та додаткової
заробiтної плати й iнших видiв заохочень i виплат, виходячи з тарифних ставок, у виглядi
премiй, заохочень, витрати на виплату авторських винагород i виплат за виконання робiт
(послуг) згiдно з договорами цивiльно-правового характеру, будь-якi iншi виплати у
грошовiй або натуральнiй формi, якi можуть бути встановленi за домовленiстю сторiн.
3.25 Визнання та вiдображення в бухгалтерському та податковому облiку доходiв
здiйснювати вiдповiдно до вимог П(С)БО 15 "Дохiд" на пiдставi принципу нарахування та
вiдповiдностi за допомогою рахункiв класу 7 "Доходи i результати дiяльностi".
3.26 Дохiд вiд надання послуг визнавати виходячи iз ступеня завершеностi операцiй на дату
балансу. Оцiнку ступеня завершеностi такої операцiї здiйснювати за питомою вагою обсягу
послуг, наданих на конкретну дату, у загальному обсязi послуг, якi повиннi бути наданi
згiдно з договором.
3.27 Класифiкацiю витрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16 "Витрати". До
виробничої собiвартостi продукцiї включати витрати, прямо повязанi iз виробництвом
товарiв (виконанням робiт, навданням послуг): прямi матерiальнi витрати; прямi витрати на
оплату працi; амортизацiю виробничих основних засобiв та нематерiальних активiв,
безпосерендньо повязаних iз виробництвом товарiв (виконанням робiт, навданням послуг);
вартiсть придбаних послуг, прямо повязаних iз виробництвом товарiв (виконанням робiт,
навданням послуг); iншi прямi витрати, у т.ч. на придбання електроенергiї; та
загальновиробничi витрати.
За базу розподiлу загальновиробничих витрат приймається заробiтна плата основних
робiтникiв, обчисленої згiдно з прийнятою пiдприємством системою оплати працi у виглядi

тарифних ставок i вiдрядних розцiнок для робiтникiв, зайнятих виробництвом продукцiї.
Класифiкацiю адмiнiстративних витрат, витрат на збут, iнших витрат операцiйної дiяльностi
проводити згiдно П(С)БО 16.
3.28 Для забезпечення складання звiту про фiнансовi результати за формою, передбаченою
П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", облiк витрат пiдприємства вести за допомогою
рахункiв класу 9 "Витрати дiяльностi".
3.29 Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати по кожному з видiв готової
продукцiї та статей калькуляцiї з визначенням фактичної вартостi залишкiв сировини ,
матерiалiв i заробiтної плати .
3.30 Визнати звiтними господарськi сегменти:
- виробництво продукцiї спецiального призначення;
- виробництво цивiльної продукцiї.
3.31 Розподiл доходiв та витрат i фiнансових результатiв, якi не можуть бути безпосередньо
вiднесенi до звiтних сегментiв, необхiдно розподiляти на пропорцiйнiй основi по вiдношенню
до суми чистого доходу по пiдприємству.
3.32 Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта основних засобiв над сумою попереднiх
уцiнок залишок вартостi такого об'єкта основних засобiв включати до складу
нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капiталу при вибуттi
такого об'єкта.
3.33 Доходи протягом виконання будiвельного контракту визнаються з урахуванням ступеня
завершеностi робiт на дату балансу, а витрати - визнаються витратами того перiоду, протягом
якого вони були зазнанi.
3.34 Забезпечити порядок визнання, оцiнки, процедур облiку та розкриття iнформацiї про
об'єкти облiку (фiнансової звiтностi) згiдно з МСФЗ на дату їх застосування:
- загальнi вимоги до подання фiнансової звiтностi здiйснювати у вiдповiдностi з МСБО 1
"Подання фiнансових звiтiв", МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi", МСБО 10 "Подiї пiсля дати балансу" та з врахуванням п.2. Загальних
положень П(С)БО 2 "Баланс", п.2. П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати", п.2. П(С)БО 4
"Звiт про рух грошових коштiв", п.2. П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал";
- iнформацiю про облiкову полiтику пiдприємства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є
обов'язковою вiдповiдно до П(С)БО та МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi
вiдображати у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi за Формою №5, якi повиннi мiстити:
- загальну iнформацiю про пiдприємство;
- базу пiдготовки фiнансової звiтностi;
- операцiйне середовище та економiчну ситуацiю;
- управлiння ризиками;
- iстотнi бухгалтерськi оцiнки;
- основнi принципи бухгалтерського облiку;
- деталiзацiю основних статей звiтностi;
- операцiї з пов'язаними сторонами;
- фактичнi та потенцiйнi зобов'язання;
- подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.
- iнформацiю про вплив трансформацiйних коригувань при переходi на МСФЗ на фiнансовий
стан та на фiнансовий результат вiдобразити у пояснювальнiй записцi до фiнансових звiтiв;
- трансформацiю окремих показникiв звiтiв здiйснювати за тими П(С)БО , за якими методи
оцiнки статей звiтностi узгоджуються з МСФЗ та МСБО.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок
продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому

числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні
ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також
частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих
товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні
ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента
щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про
джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану
розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани
розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі
якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за
звітний рік
Випуск товарної продукцiї за 2018 рiк становить 12796 тис. грн. в тому числi випуск спец
продукцiї складає 6002 тис. грн., народно-господарської продукцiї - 6794 ис. грн.
пiдприємством в 2018 роцi виготовлено:
- радiостанцiї АВЗК 1 - 24 штуки на суму 1868 тис. грн.;
- середньо реалiзацiйна цiна 77833 грн.;
- шоломофон ШШ-1 - 442 шт. на суму 2269 тис. грн., середньо реалiзацiйна цiна 5134 грн.;
- радiостанцiї системи "Орiон" - 113 шт. на суму 5076 тис. грн., середньо реалiзацiйна цiна
44920 грн.
За 2018 рiк реалiзовано продукцiї основної дiяльностi на суму 18615 тис. грн., в тому числi на
експорт - 93 тис. грн, що становить 0,5% , продукцiя призначена для подальшої вiдправки за
межi України - 6868 тис. грн. (36,9%), реалiзацiя продукцiї замовникам за рахунок
бюджетних коштiв - 3117 тис. грн. (16,6%) та продукцiя iншим споживачам в межах України
- 8537 тис. грн. (45,9%).
Залежнiсть вiд сезонних змiн:
Тенденцiя до спаду замовлень є в першому кварталi, оскiльки основними замовниками
продукцiї є бюджетнi органiзацiї, i в першому кварталi видiляється менше грошей. Реалiзацiя
нарощується вже до кiнця року, i в четвертому кварталi використовуються нереалiзованi
кошти.Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: вiдповiдно до номенклатури продукцiї,
пiдприємство освоїло певнi сегменти на свiтовому ринку i, незважаючи на жорстку
конкуренцiю, постiйно розширює їх та створює новi.
Що стосується засобiв зв'язку для бронетехнiки, основними ринками збуту є:
Iндiя, Єгипет, В'єтнам, Ємен, Ефiопiя, Лiвiя, Бангладеш, Туркменистан, Болгарiя, Алжир.
Проводяться роботи по вивченню можливостей постачання продукцiї на ринки:
Лаосу, Таджикистану, Республiки Бiлорусь, Азербайджану, Грузiї.
Зважаючи на зношення вiйськової технiки та полiтичнi реалiї в свiтi український ринок
продаж вiйськової технiки (ВТ) розширюється. У зв'язку iз проведенням АТО на Сходi
України спостерiгається збiльшення обсягiв поставок засобiв зв'язку для вiйськової технiки
ремонтним заводам (Львiвський, Київський, Миколаївський, Харкiвський, Житомирський,
Шепетiвський), ДП "Завод iм. Малишева" та ДП ХКБМ iм. О.Морозова.
Зберiгається потреба в шоломофонах для Мiнiстерства оборони України . Освоєно нову нiшу
ринку - поставка шоломофонiв ШШ-1 для Нацiональної гвардiї України. При позитивному
вирiшеннi бюджетного фiнансування можливе укладення контракту з вiйськовими
вiдомствами України по процедурi закупiвлi в єдиного виробника.

Зважаючи на полiтичну реальнiсть в Українi та країнах колишнього Радянського Союзу
сегмент ринку продаж спецiальної технiки для силових вiдомств "Орiон-С" в дiапазонах (146174)МГц та (400-470)МГц знаходиться в станi очiкування. Адже, попри значну потребу в
такiй технiцi, закупiвлi проводяться в невеликих розмiрах.
Основними споживачами є: Служба безпеки України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ
України, Податкова полiцiя України, Мiнiстерство оборони України, Державна прикордонна
служба України.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту
своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту:
Основним напрямком маркетингової дiяльностi є розширення ринкiв збуту шляхом
зменшення цiн, покращення технiчного рiвня розробок нової технiки, пiдвищення якостi
продукцiї, що випускається, а також внесення пропозицiй по впровадженню нових видiв
продукцiї, якi необхiднi для потреб народного господарства.
Основними факторами, що визначають конкурентоспроможнiсть комплексу радiозв'язку
"Орiон" є: наявнiсть власного програмного забезпечення, використання основних деталей
власного виробництва, високої якостi продукцiї, конкурентної цiни на товари.
Встановлення такого рiвня цiн супроводжується постiйним вдосконаленням виробництва,
введенням в дiю нових iнженерно-технiчних комплексiв для розробки конструкторської
документацiї, придбання сучасного високопродуктивного обладнання.
Основними перевагами систем радiозв'язку "Орiон" є:
- робота в аналоговому та цифровому режимах, сумiснiсть зi старим парком радiостанцiй;
- можливiсть передавання цифрових даних та сигналiв GPS;
- наявнiсть спецiальних функцiй, вiдсутнiх у засобах зв'язку iнших виробникiв;
- власна розробка радiоапаратури та внутрiшнього програмного забезпечення, яка дає
можливiсть гнучкого налаштування пiд потреби споживача, конструювання будь-яких
конфiгурацiй систем радiозв'язку, внесення необхiдних конструктивних змiн для повного
задоволення вимог замовникiв;
- можливiсть побудови на базi обладнання систем "Орiон" рiзних схем радiозв'язку:
радiальних (в т.ч. вiдомчого диспетчерського зв'язку), лiнiйних, транкiнгових;
- використання власного цифрового протоколу сигналiв взаємодiї не допускає можливостi
несанкцiонованого доступу в систему стороннiх радiозасобiв;
- можливiсть маскування мови (вмонтований скремблер);
- здiйснення гарантiйного ремонту та пiслягарантiйного обслуговування виробiв;
- поставка комплектiв ЗIП та окремих вузлiв до виробiв.
Для розширення асортименту продукцiї та розширення ринкiв збуту на АТ "ТРЗ "Орiон"
розроблено:
1. Манiпулятор нагрудний МН-1А призначений для забезпечення сумiсної роботи
шоломофонiв ШШ-1 ДУЮ4.197.000 з апаратурою внутрiшнього зв'язку i комутацiї ICS-6680
виробництва турецької компанiї "Aselsan".
Манiпулятор нагрудний МН-1А забезпечує:
- пiдсилення звукового сигналу, що надходить вiд ларингофонiв шоломофона ШШ-1;
- переключення радiостанцiї VRC-9661 виробництва компанiї "Aselsan" з режиму
"приймання" в режим "передавання".
Манiпулятор нагрудний розроблений у наступних виконаннях:
- МН-1А ДУЮ 5.002.003-05 з кабелем довжиною 1,2 м;
- МН-1А ДУЮ 5.002.003-06 з кабелем довжиною 2,2 м;
- МН-1А ДУЮ 5.002.003-07 з кабелем довжиною 5,0 м;
- МН-1А ДУЮ 5.002.003-08 з кабелем довжиною 10,0 м.
2. ЗIП для ремонту блокiв 9В179.

Блок 9В179 застосовується для керування зенiтно-ракетним комплексом "Стрiла 10" та
забезпечує:
- автоматичне приймання iнформацiї про цiлi по радiостанцiї, а також по штатних польових
кабельних лiнiях зв'язку зi швидкостями 468, 234 Бод.;
- автоматичне приймання, розпiзнавання та видiлення координат Х, Y однiєї цiлi на яку
даються вказiвки та перетворення цифрових значень координат Х, Y в аналогову напругу
Uвих. max (4,5+0,5) В частотою (468+5) Гц вiдносно БМ на стоянцi та пiд час руху;
- власнi помилки при прийманнi iнформацiї про цiлi вiд пунктiв управлiння не бiльше 1,5° по
азимуту в перерахунку до полярних координат на вiдстанi до цiлi вiд 6 до 25 км;
- встановлення початкових координат БМ з дискретнiстю 100 м та автоматичний облiк
координат в русi вiд навiгацiйної апаратури ТНА;
- автоматичне приймання, запам'ятовування i вiдображення iнформацiї про цiль: ознака
групової цiлi, висотних зон (0-1,5, 1,5-3,);
- обчислення, вiдображення зон дальностi 0-3, 3-6, 6-12, 12-25, 25-50);
- приймання адресних цiлевказiвок по будь якiй iз 99 цiлей;
- приймання циклу оповiщення ЦУ;
- перевiрку правильностi функцiонування виробу в режимi КОНТРОЛЬ;
- вихiд постiйних напруг (24 (+5:-2,4))В в режимi АРЦ i УСТ.А3;
- приймання цiлевказiвок з моменту включення не бiльше 5с;
- безперервну роботу протягом 24-х годин.
Для утримання лiдируючих позицiй на ринку збуту та захоплення нових сегментiв ринку
використовувати наступнi засоби:
1. Завершити розробку нової цифрової системи зв'язку iз використанням радiостанцiй iз
стрибкоподiбною змiнною несучої частоти та функцiї шумоподiбного сигналу, що виведе
комплекс радiозв'язку на рiвень передових сучасних дiючих систем.
2. Забезпечити сумiснiсть по деяких технiчних параметрах нової цифрової системи зв'язку
для бронетехнiки iз дiючою аналоговою системою, що дозволить пiдприємству з достатньою
рентабельнiстю випускати систему радiозв'язку для вiйськової технiки на базi радiостанцiй Р173М.
3. Розробити вiдповiднi системи радiозв'язку стандарту DMR для залiзничного транспорту i
народного господарства, що дозволить закрiпитись в основних сегментах ринку та освоїти
новi ринковi нiшi.
4. Пiдтримувати належнi партнерськi вiдносини i позитивний iмiдж АТ "ТРЗ "Орiон", як
надiйного партнера для всiх покупцiв нашої продукцiї. Пiдвищувати якiсть i технiчний рiвень
продукцiї, своєчасно реагувати на зауваження споживачiв, залучати потенцiйних споживачiв
до участi у проектуваннi i створеннi нової продукцiї, кооперуватись з iншими
пiдприємствами в рамках державних та галузевих проектiв.
5. Нарощення випуску енергозберiгаючих люмiнесцентних ламп. Освоєння випуску
свiтлодiодних ламп.
6. Проводити постiйнi необхiднi змiни на веб-сторiнцi пiдприємства.
7. Тiсну спiвпрацю зi споживачами з метою отримання достовiрної iнформацiї та проведення
необхiдних технiчних змiн у вироби.
8. Участь у виставках та iнвестицiйних форумах, оновлення рекламної продукцiї.
9. Залучення до продаж дилерiв та фiрм-посередникiв.
10. Створення гнучкої системи знижок в залежностi вiд умов оплати, партiї продукцiї,
термiну виготовлення та умов вiдправки продукцiї.
11. Наявнiсть в асортиментi рiзних цiнових характеристик виробiв в залежностi вiд виконання
та функцiональних можливостей.
12. Покращення дизайну, споживацьких характеристик, пакувального матерiалу.

13. Наявнiсть послуг по доставцi, пусконалагодженню та введеннi в експлуатацiю виробiв
виробництва АТ "ТРЗ "Орiон".
14. Розширення номенклатури товарної продукцiї.
15. Збiльшення обсягiв виготовлення непрофiльної продукцiї.
Про канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент:
АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" зареєстроване у Державнiй службi експортного
контролю України як суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Посвiдчення № 0029/05/2014
вiд 22.07.2011 року). Пiдприємство має право самостiйної продажi вiйськової технiки
власного виробництва. Вiдповiдно частина поставок продукцiї вiйськової технiки
потенцiйним споживачам буде здiйснюватися маркетинговим пiдроздiлом пiдприємства
самостiйно.
Другим напрямком збiльшення поставок засобiв радiозв'язку для ВТ є спiвпраця iз
Державною компанiєю "Укрспецекспорт" та її дочiрними компанiями, використання ринкiв
збуту партнерiв фiрми "ТЕТРАКОМ-2" (Болгарiя), ДП "Радiоприлад" (Запорiжжя) та iнших.
Освоєння нових перспективних ринкiв збуту можливе за рахунок використання додаткових
можливостей стимулювання збуту вiд цих компанiй.
Для цього працiвникам вiддiлу маркетингу та збуту необхiдно провести наступнi роботи:
- провести переговори iз компанiями "Укрспецекспорт" та її дочiрними компанiями з метою
пiдписання нових контрактiв для продажi засобiв зв'язку для вiйськової технiки на
перспективнi свiтовi ринки збуту;
- забезпечити працiвникiв зовнiшньоторгових фiрм ("Укрспецекспорт" та iнших партнерiв)
новими рекламними носiями та описом нових функцiональних можливостей технiки, яка
випускається пiдприємством.
Реалiзацiя засобiв спецiального радiозв'язку для силових структур "Орiон-С" буде
актуальною в 2019 роцi. Для утримання позицiй на цьому ринку необхiдно розробити
цифрову систему радiозв'язку стандарту DMR.
Продажi цiєї технiки будуть здiйснюватися безпосередньо працiвниками вiддiлу маркетингу
та збуту.
Основнi форми продаж:
- закупка силовими вiдомствами України згiдно з процедурою у єдиного виробника;
- участь у закритих та вiдкритих тендерах, органiзованих силовими вiдомствами України;
- постачання невеликих партiй продукцiї безпосередньо споживачам у рiзнi регiони України.
Що стосується засобiв радiозв'язку "Орiон" для залiзничного транспорту, то їх продажа буде
здiйснюватися через спецiалiзованi фiрми-дилери. Основна перевага залучення значних
фiнансових ресурсiв для виготовлення великих економiчно об?рунтованих партiй продукцiї,
можливостi стимулювання продаж та використання маркетингових структур фiрм-дилерiв
для лобiювання iнтересiв на певних ринках. Особливо актуально в Бiлорусiї, Казахстанi та
iнших країнах СНД, де ринки захищаються державою та рiзними вiдомчими структурами.
У 2018 роцi товариство спiвпрацювало з чотирма основними постачальниками за основними
видами сировини i матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi
постачання:
- ТОВ "Ольга" м. Харкiв поставило кольоровий прокат.
- ТОВ "Азовська кабельна компанiя" м. Бердянськ поставило кабель ШПЕВ -8, витий шнур,
шнур ШТСМ;
- ТОВ "Атанстар" м.Київ - поставило кабельну продукцiю;
- ТОВ "Сфера Сiм" м. Львiв, поставило хiмматерiали;
Iнформацiя по особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
емiтент, рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його становище на ринку:
Галузь радiозв'язку, в якiй працює АТ "ТРЗ "Орiон", вiдноситься до найбiльш

високорозвинутих та високотехнологiчних. Свiтовi транснацiональнi компанiї вкладають
мiльярднi iнвестицiї в розвиток сучасних систем радiозв'язку. Як результат - постiйнi технiчнi
новинки та серйознi прибутки фiрм-виробникiв.
В Українi поряд з мережами iнтернету та мобiльного зв'язку значне мiсце займає радiозв'язок
КХ та УКХ дiапазонiв. Рiзноманiтнi системи радiозв'язку застосовують для забезпечення
охорони та безпеки рiзноманiтних виробничих процесiв, транспортування, проведення нарад
та отримання оперативних розпоряджень - тобто там, де необхiдна злагоджена та оперативна
взаємодiя групи спiвробiтникiв. На ринку вiдчутна надзвичайно жорстка конкуренцiя мiж
свiтовими лiдерами по виробництву засобiв радiозв'язку.
Радiостанцiї виробництва АТ "ТРЗ "Орiон" займають значну ринкову нiшу. Особливими
перевагами наших виробiв, що дозволяють конкурувати на ринку є:
-адаптацiя алгоритмiв роботи радiостанцiй до вимог конкретного споживача;
- виробництво широкого спектру виробiв, що дозволяють створювати рiзнi конфiгурацiї
вiдомчих систем радiозв'язку;
-надiйнiсть, простота в експлуатацiї;
-постiйний пошук i впровадження у виробництво нової сучасної продукцiї;
-якiсна база гарантiйного та сервiсного обслуговування.
Ряд українських споживачiв вiддають перевагу радiостанцiям торгової марки "Орiон", якi
максимально влаштовують їх своїми функцiональними можливостями та технiчними
характеристиками. Це результат багаторiчної тiсної спiвпрацi та орiєнтацiя на максимальне
задоволення споживача.
Незважаючи на гостру потребу, в Українi вiдсутня єдина сучасна транкiнгова цифрова
конфiденцiйна система радiозв'язку для органiв державного управлiння та окремих вiдомств.
Ряд зарубiжних фiрм демонстрували такi системи силовим вiдомствам України, але зважаючи
на дорожнечу iмпортних засобiв радiозв'язку, вони не знайшли застосування. Тому участь АТ
"ТРЗ "Орiон" у створеннi системи радiозв'язку на основi продукцiї українського виробництва
є надзвичайно актуальною та перспективною.
У зв'язку з полiтичними обставинами, що склалися на Сходi України, виникла гостра потреба
в засобах радiозв'язку. Ситуацiя що склалася, вимагає вiд нас швидкого запуску у
виробництво радiостанцiй "Орiон Р-173" з ППРЧ, внутрiшнього переговорного пристрою
"Оболонь", нової цифрової системи радiозв'язку "Орiон" з покращеними технiчними
характеристиками.
Як пiдсумок, можна стверджувати, що розвиток рiзних видiв радiозв'язку є перспективним.
Надзвичайно актуальним є напрямок виробництва енергозберiгаючих ламп, виробництво
яких, спiльно з ПАТ "Iскра" (м.Львiв), розпочалося на АТ "ТРЗ "Орiон" у 2011 роцi.
Постiйний рiст цiн на енергоносiї, заборона країн Європи на використання ламп
розжарювання, стимулює освоєння новiтнiх сучасних енергозберiгаючих технологiй.
Освоєння виробництва електролюмiнiсцентних ламп та ламп iз галогеновими пальниками є
надзвичайно перспективним для пiдприємства та дозволить значно наростити обсяги випуску
товарної продукцiї.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi та особливостi продукцiї емiтента:
Вiдповiдно до номенклатури продукцiї, пiдприємство освоїло певнi сегменти на свiтовому
ринку i, незважаючи на жорстку конкуренцiю, постiйно розширює їх та створює новi.
Основними конкурентами в сегментi ринку радiозв'язку ВТ є:
- ДП "Радiоприлад", м. Запорiжжя;
- Фiрма "Телекард", м. Одеса.
Зменшується конкурентний тиск зi сторони фiрм, якi займаються реалiзацiєю залишкiв
вiйськової технiки по причинi морального та фiзичного старiння виробiв, виготовлених у 80 90-х роках минулого столiття.

Зважаючи на полiтичну реальнiсть в Українi та країнах колишнього Радянського Союзу
сегмент ринку продаж спецiальної технiки для силових вiдомств "Орiон-С" в дiапазонах (146174)МГц та (400-470)МГц знаходиться в станi очiкування. Адже, попри значну потребу в
такiй технiцi, закупiвлi проводяться в невеликих розмiрах.
Проводяться роботи по постачанню продукцiї на ринки Таджикистану, Туркменистану,
Казахстану.
Конкурентами в даному сегментi ринку є:
- концерн "Весна", м. Днiпропетровськ;
- компанiя "Цифровi Технологiї", м. Київ;
- ТОВ "ДIОНА-ЛТД", м.Київ;
- фiрма "Новi технологiї", м. Київ.
На зовнiшньому ринку основними конкурентами є радiостанцiї росiйського виробництва
системи "Аварiс" ВО "Радiй", проводяться розробки аналогiчних радiостанцiй ВО "Агат"
Республiки Бiлорусь.
Важливим i одним iз стабiльних ринкiв, який витримує удари свiтової економiчної кризи, є
поставка засобiв зв'язку для залiзничного транспорту.
Проводяться роботи по продажi обладнання на ринки Туркменистану та Казахстану.
Конкуренцiя на даному ринку надзвичайно жорстка.
Основними конкурентами є:
- ПАТ "Новатор", м. Хмельницький;
- компанiя "Цифровi Технологiї", м.Київ.
На ринку носивних радiостанцiй для потреб залiзницi основними конкурентами є:
- ТОВ "Енергобудсервiс ЛТД", м. Київ;
- фiрма "Новi технологiї", м. Київ;
- фiрма "Доля i К", м. Київ.
Починаючи з 2019 року ДП "Укрзалiзниця" має намiр переходу на цифрову систему
радiозв'язку стандарту DMR. Для збереження позицiй на ринку пiдприємство планує
розробку радiостанцiй для залiзницi у вище вказаному стандартi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв товариством придбано:
У 2014 роцi емiтентом придбано:
- автомобiль марки Mersedes-Benz-811 вартiстю 133916,67 грн,
- вагу АС 110/С вартiстю 14858 грн.
У 2015 роцi придбано:
- копiр "Кенон" - 2520 вартiстю 18070 грн.;
- термопластавтомат ДЗ 127 вартiстю 33300 грн.;
- сервер Супермiкро вартiстю 39050 грн.;
- шафа сушильна СП-50 вартiстю 8750 грн.;
- шафа сушильна СП-150 вартiстю 13583 грн.;
- автомобiль легковий марки "Шевроле" вартiстю 567000 грн.;
- автомобiль ЗАЗ Ланос вартiстю 141312 грн.
- аргонно-дуговий зварювальний апарат ТI6257 вартiстю 23160 грн.; установка компресорна
ВК 40Е-8 вартiстю 210375 грн.;
У 2016 роцi придбано такi основнi засоби:
- Твердомiр "НОВОТЕСТ" Т-УДЗ вартiстю 22425 грн.;

- Дозатор АЛД 810 - вартiстю 10919 грн.;
- Верстати свердлильнi ЕIНХЕЛЬ ВТ- ВД 701 - 2 одиницi на загальну суму 12 000 грн.;
- Вертикальний гiдроакумулятор ДАН 900л на суму 14890 грн.
У 2017 та у 2018 роках емiтентом активи не прибалися у зв'язку з важким фiнансовим станом.
Придбаними активами замiнили зношене, високозатратне та малоефективне обладнання.
Емiтентом на сьогоднiшнiй день не планується будь-яких значних iнвестицiй або придбань,
пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.
За останнiх п'ять рокiв емiтентом вiдчужено майно, яке не задiяне у виробництвi:
У 2014 роцi вiдчужено:
- нежитлове примiщення корпусу №5 74,8 м. кв.(м. Тернопiль, вул.15 Квiтня,6);
- будiвля овощесховища 207 м.кв.;
- вертикально-свердлильний верстат та iн.
У 2015 роцi активи не вiдчужувались;
У 2016 роцi вiдчужено:
- вертикально-свердлильний верстат 2Н125 на суму 6930 грн.;
- фрезерний верстат 6720В - 3 одиницi;
- нежитлове примiщення корпусу №6;
- нежитлове примiщення корпусу №11;
- нежитлове примiщення корпусу №4.
У 2017 та у 2018 роках через вiдсутнiсть дозволу РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi
вiдчуженя активiв емiтентом не здiйснювались.
Усi вирученi за попереднi роки кошти вiд вiдчуження активiв направлялися на поточнi
потреби виробництва.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства,
плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів,
характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис
методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2018 року складає 25,133 млн. грн. Будьякi значнi правочини з основними засобами у 2018 роцi не проводились. Рiвень зносу
основних засобiв - 67,5%. В товариствi нараховується близько 300 одиниць дiючого
технологiчного обладнання. Середнiй коефiцiєнт завантаження обладнання при однозмiннiй
роботi за 5 рокiв складає 21,8%, що вказує про можливiсть нарощування об'єктiв виробництва
на майбутнє. Все майно перебуває на вiдповiдальному зберiнаннi i знаходиться на площах
структурних пiдроздiлiв, за якими воно закрiплене. Мiсце знаходження основних засобiв - АТ
"ТРЗ "Орiон", вул. 15 Квiтня, 6 м. Тернопiль. Нормативна документацiя на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повiтря вiдповiдає умовам встановленим в дозволi
№61101/00000-8 вiд 03.04.2013 року, виданого на 8 рокiв Державним управлiнням охорони
навколишнього природного середовища у Тернопiльськiй областi. Екологiчна ситуацiя не
впливає на використання активiв пiдприємства. Капiтальне будiвництво на пiдприємствi не
планується. Розширення або удосконалення основних засобiв в подальшому планується у
вiдповiдностi до затвердженого Фiнансового плану АТ "ТРЗ "Орiон" на 2019 рiк
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих

або економічних обмежень
Пропозицiї АТ "ТРЗ "Орiон" щодо висвiтлення проблемних питань, якi потребують
врегулювання на законодавчому рiвнi, а саме:
- передбачити на державному рiвнi пiльгове фiнансування пiдприємств - виробникiв
вiтчизняної продукцiї для виконання замовлень;
- спростити процедуру надання Державною службою експортного контролю України
iндивiдуальних висновкiв на реалiзацiю вiйськової продукцiї власного виробництва на
експорт;
- сприяти у наданнi повноважень на право самостiйного здiйснення експортно-iмпортних
операцiй вiйськової технiки власного виробництва (без посередникiв)
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства у 2018 роцi проводиться з використанням власних
коштiв. Обсяги реалiзацiї продукцiї в 2018 роцi склали 18615 тис.грн.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у звiтному роцi зменшився порiвняно з 2017 роком в 1,7 рази.
Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi пiдприємства за 2018 рiк становить
(-0,53) . Це вказує на те, що у пiдприємства зменшились обсяги виробництва та реалiзацiї
продукцiї порiвняно з минулим роком i в результатi фiнансово - господарської дiяльностi в
2018 роцi отримано збиткiв в розмiрi 9809 тис.грн., у 2017 роцi отримано прибуткiв в розмiрi
4292 тис.грн. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi у звiтному роцi становить 0,011 при
нормативному значеннi 0,2-0,35 це означає, що пiдприємство зможе погасити 1,1 %
короткострокової заборгованостi. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає платiжнi
можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi
за 2018 рiк становить 0,26. Оптимальне значення цього коефiцiєнта 0,6-0,8. Коефiцiєнт
загальної лiквiдностi (лiквiдної платоспроможностi) складає 1,35. Показник знаходиться в
межах нормативного значення. Це характеризує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi
можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Показники дiлової
активностi (оборотностi активiв, оборотностi капiталу i фондовiддачi) у 2018 роцi
погiршились порiвняно з 2017 роком. У звiтному роцi коефiцiєнт оборотностi активiв
зменшився порiвняно з минулим роком в 1,5 рази з 0,97 до 0,37. Коефiцiєнт оборотностi
власного капiталу у звiтному перiодi зменшився порiвняно з минулим роком в 1,4 рази з 0,08
до 0,59. В 2018 роцi фондовiддача зменшилась в 1,6 рази порiвняно з минулим роком, з 1,17
до 0,73. Показники, якi характеризують фiнансовий стан пiдприємства -коефiцiєнти
фiнансової незалежностi та фiнансової стабiльностi. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi
становить 0,66 ( нормативне значення >0,5). Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi становить
1,29 ( нормативне значення >1,0). Коефiцiєнти фiнансової незалежностi i фiнансової
стабiльностi становить перевищують нормативнi значення i тому можна вважати
пiдприємство вiдносно незалежним вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. Оборотнi кошти
пiдприємством використовувалися у звiтному перiодi неефективно. У звiтному перiодi
коефiцiєнт оборотностi власного капiталу зменшився в 1,4 рази , фондовiддача зменшилась в
1,6 рази порiвняно з минулим роком . Фiнансово- економiчна дiяльнiсть пiдприємства значно
погiршилась порiвняно з 2017 роком.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У вiдповiдностi до наказу АТ "ТРЗ "Орiон" вiд 10.09.2008 року № 117 "Про конфiденцiйну та

iнсайдерську iнформацiю", iнформацiя щодо укладених договорiв та стану їх виконання,
належить до перелiку конфiденцiйної та не може бути оприлюднена.
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)
Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк:
1. Постiйне удосконалення iснуючого виробництва, збiльшення продуктивностi працi та
обсягiв реалiзацiї продукцiї, зменшення затратностi виробництва, пiдвищення ефективностi
використання матерiальних та енергетичних ресурсiв.
2. Випуск спецiалiзованих систем радiозв'язку безпосередньо пiд конкретного споживача.
Пошук шляхiв випуску дешевих засобiв радiозв'язку. Технiчне вдосконалення виробiв.
3. Застосування у виробництвi новiтнього обладнання та комплектуючих. Проведення
сертифiкацiї пiдприємства вiдповiдно до вимог ДСТУ ISO 9001-2015. Вдосконалення
технологiй виробництва.
4. Збiльшення експорту продукцiї за рахунок створення спiльних виробництв iз зарубiжними
партнерами. Участь у мiжнародних виставках. Проведення демонстрацiй та дослiдних
експлуатацiй засобiв зв'язку у зарубiжних партнерiв
5. Розширення виробництва енергозберiгаючих ламп. Постiйне нарощування обсягiв
непрофiльних робiт платних послуг. Пошук iнвесторiв з метою створення спiльного
виробництва. Стимулювання генерацiї iдей наданих працiвниками пiдприємства, з метою
розробки та виготовлення нової продукцiї.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на
дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi емiтентом:
розроблено, узгоджено та затверджено технiчнi умови до радiостанцiї "Орiон" РВ-М;
розроблено та виготовлено два дослiдних зразки апаратури для сумiсної роботи шоломофона
ШШ1 з апаратурою АВЗК1;
виготовлено 100 штук манiпулятора для апаратури виробництва фiрми "Асельсан";
виконано пiдетап долiдно конструкторських робiт "Оболонь".
На вказанi роботи товариством було витрачено 961,4 тис. грн.
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
За останнi три роки обсяги випуску товарної продукцiї склали 104.4 млн. грн. Обсяги
товарної продукцiї за 2018 рiк склали 12,8 млн. грн. та зменшились порiвняно з 2017 роком в
2,5 рази та зменшились в 4,7 рази порiвняно з 2017 роком. За 2016-2018 роком реалiзовано
товарної продукцiї на суму 105, 8 тис. грн. За 2018 рiк чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї
склав 18,6 млн. грн., що менше в 1,7 рази порiвняно з 2017 роком i зменшились в 3 рази
порiвняно з 2016 роком.
За 2018 рiк отримано збиткiв в розмiрi 9,8 млн. грн., за 2017 рiк збитки склали 4,3 млн. грн.,
за 2016 рiк отримано прибуткiв в розмiрi 0,7 млн. грн.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв
Наглядова рада

Структура

Персональний склад

Акцiонери товариства

1 юридична осба та 5 фiзичних осiб

Голова наглядової ради та чотири члена
Наглядової ради

Голова Наглядвої ради - Капелусь
Тетяна Iванiвна - представник
акцiонера,
Члени Наглядвої ради: Балко Людмила
Михайлiвна - представник акцiонера,
Ткач Руслана Мирославiвна представник акцiонера,
Юрик Юрiй Зеновiйович - представник
акцiонера,
Самодiна Валентина Вiкторiвна акцiонер

Ревiзiйна комiсiя

Голова ревiзiйної комiсiї та чотири
члена реквiзiйної комiсiї

Голова Ревiзйної комiсiї - Паламарчук
Андрiй Зiновiйович,
члени ревiзiйної комiсiї: Балик Руслана
Ярославiвна,
Заболотний Юрiй Олександрович,
Рiпка Iван Миколайович,
Козуб Наталiя Михайлiвна

Правлiння

Голова правлiння та чотири члена
правлiння

Голова правлiння - Карпик Ярослав
Михайлович,
члени правлiння: Костецький
Володимир Ярославович,
Грицеляк Володимир Михайлович,
Сипень Iгор Михайлович,
Бездух Марiя Павлiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Капелусь Тетяна Iванiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, 14037372, начальник вiддiлу оцiнки державного

майна
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки членам наглядової ради представникам акцiонера - держави винагорода, в тому
числi в натуральнiй формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи у Капелусь Т.I.
становить 28 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв працювала у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi (iдентифiкацiйний код 14037372),
де займала посаду начальника
вiддiлу
приватизацiї, управлiння корпоративними правами держави та оцiнки державного майна
(адреса: м. Тернопiль, вул. Танцорова, 11). На даний час займає посаду начальника вiддiлу
приватизацiї, управлiння корпоративними правами держави та оцiнки державного майна у РВ
ФДМУ по Тернопiльськiй областi (iдентифiкацiйний код 14037372). Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах Капелусь Т.I. не обiймала.
Капелусь Т.I. обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд 20.04.2018 р.), на пiдставi рiшення
Наглядової ради (Протокол № 6 вiд 16.05.2018 р.) обрано на посаду голови наглядової ради
ПАТ "ТРЗ "Орiон".
1) Посада
Член наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балко Людмила Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, 14037372, головний спецiалiст вiддiлу оцiнки
державного майна
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки членам наглядової ради представникам акцiонера - держави винагорода, в тому
числi в натуральнiй формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи у Балко Л.М.
становить 18 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв працювала у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi (iдентифiкацiйний код 14037372), де обiймала посаду головного спецiалiста вiддiлу
приватизацiї, управлiння корпоративними правами держави та оцiнки державного майна
(адреса: м. Тернопiль, вул. Танцорова, 11). На даний час займає посаду головного
спецiалiста вiддiлу приватизацiї, управлiння корпоративними правами держави та оцiнки
державного майна у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi (iдентифiкацiйний код 14037372).
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Балко Л.М. не обiймала.

Балко Л.М. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена наглядової ради ПАТ
"ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Член наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ткач Руслана Мирославiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
0
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, 14037372, головний спецiалiст юридичного
сектору
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки членам наглядової ради представникам акцiонера - держави винагорода, в тому
числi в натуральнiй формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи у Ткач Р.М.
становить 8 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв працювала у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi (iдентифiкацiйний код 14037372), де обiймала посаду головного спецiалiста
юридичного сектору (адреса: м. Тернопiль, вул. Танцорова, 11). На даний час займає посаду
головного спецiалiста юридичного сектору у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi
(iдентифiкацiйний код 14037372). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Ткач Р.М. не
обiймала.
Ткач Р.М. обрано на посаду члена наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення
рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд 20.04.2018 р.).
1) Посада
Член наглядової ради, представник акцiонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрик Юрiй Зеновiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Тернопiльська ОДА, 00022622, заступник голови

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки членам наглядової ради представникам акцiонера - держави винагорода, в тому
числi в натуральнiй формi, у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена
судимiсть за корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи у Юрика Ю.З.
становить 16 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: заступника директора ТзОВ
"Протекшин-Груп" (iдентифiкацiйний код 38422777), радника патронатної служби апарату
Тернопiльської облдержадмiнiстрацiї (iдентифiкацiйний код 00022622); заступника голови
Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї (iдентифiкацiйний код 00022622); На даний
час працює заступником голови Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї
(iдентифiкацiйний код 00022622). Посад на будь-яких iнших пiдприємствах Юрик Ю.З. не
обiймав.
Юрика Ю.З. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена наглядової ради ПАТ
"ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Член наглядової ради, акцiонер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самодiна Валентина Вiкторiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1953
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, начальник вiддiлу комп'ютерних технологiй
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки Самодiнiй В.В. як члену Наглядової ради, винагорода, в тому числi в натуральнiй
формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Самодiної В.В. становить 43 роки,
протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду начальника вiддiлу комп'ютерних технологiй
АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719). На даний час займає посаду начальника
вiддiлу комп'ютерних технологiй АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719). Посад
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.
Самодiну В.В. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена наглядової ради ПАТ
"ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паламарчук Андрiй Зiновiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
38
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi, 14037372, завiдувач сектору контролю та
використання державного майна
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки членам ревiзiйної комiсiї представникам держави винагорода, в тому числi в
натуральнiй формi, у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи у Паламарчука А.З.
становить 38 рокiв, протягом останнiх п'яти рокiв працював у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй
областi (iдентифiкацiйний код 14037372), де займав посаду завiдувача сектору контролю та
використання державного майна. На даний час займає посаду завiдувача сектору контролю та
використання державного майна у РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi (iдентифiкацiйний
код 14037372). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Паламарчук А.З. не обiймав.
Паламарчука А.З. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.), на пiдставi рiшення ревiзiйної комiсiї (Протокол № 1 вд 16.05.2018 р.) обрано
на посаду голови ревiзiної комiсiї ПАТ "ТРЗ "Орiон".
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заболотний Юрiй Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1961
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Держаудитслужба в Тернопiльськiй областi, 40479801, начальник вiддiлу контролю у
галузi промисловостi, iнфраструктури та ЖКГ Управлiння Захiдного офiсу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2008, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,

оскiльки членам ревiзiйної комiсiї представникам держави винагорода, в тому числi в
натуральнiй формi, у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена судимiсть за
корисливi та посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи у Заболотного Ю.О.
становить 34 роки, протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду начальника вiддiлу контролю
у галузi промисловостi, iнфраструктури та ЖКГ Управлiння Захiдного офiсу
Держаудитслужби в Тернопiльськiй областi (iдентифiкацiйний код 40479801). На даний час
займає посаду посаду начальника вiддiлу контролю у галузi промисловостi, iнфраструктури
та ЖКГ Управлiння Захiдного офiсу Держаудитслужби
в Тернопiльськiй областi
(iдентифiкацiйний код 40479801). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах Заболотний
Ю.О. не обiймав.
Заболотного Ю.О. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена ревiзiйної комiсiї
ПАТ "ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рiпка Iван Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, провiдний бухгалтер-ревiзор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки Рiпцi I.М. як члену ревiзiйної комiсiї, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi
у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Рiпки I.М. становить 33 роки, протягом останнiх
п'яти рокiв займав посаду провiдного бухгалтера-ревiзора АТ "ТРЗ "Орiон"
(iдентифiкацiйний код 22607719). На даний час займає посаду провiдного бухгалтераревiзора АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719). Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймав.
Рiпку I.М. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ
"ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балик Руслана Ярославiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
23
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, начальник вiддiлу економiки та персоналу
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки Балик Р.Я.. як члену ревiзiйної комiсiї, винагорода, в тому числi в натуральнiй формi
у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi
злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Балик Р.Я. становить 23 роки, протягом останнiх
п'яти рокiв займала посаду начальника вiддiлу економiки та персоналу АТ "ТРЗ "Орiон"
(iдентифiкацiйний код 22607719). На даний час займає посаду начальника вiддiлу економiки
та персоналу АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719). Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймала.
Балик Р.Я. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ
"ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козуб Наталiя Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, економiст монтажно-складального цеху
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2018, обрано на 3 роки
9) Опис
Розмiр виплаченої винагороди , в тому числi в натуральнiй формi не зазначається,
оскiльки Козуб Н.М. як члену ревiзiйної комiсiї, винагорода, в тому числi в натуральнiй
формi у звiтному роцi емiтентом не виплачувалась. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Козуб Н.М. становить 20 рокiв,
протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду економiста монтажно - складального цеху АТ
"ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719). На даний час займає посаду економiста
монтажно - складального цеху АТ "ТРЗ "Орiон" (iдентифiкацiйний код 22607719). Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.
Козуб Н.М. обрано (переобрано на ту саму посаду) на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПАТ

"ТРЗ "Орiон" на пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №19 вiд
20.04.2018 р.).
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпик Ярослав Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1951
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВО "Орiон", 22607719, генеральний директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.06.2018, обрано (призначено) до 17.12.2018 р.
9) Опис
У 2018 роцi Карпику Я.М. виплачено винагороду за виконання обов'язкiв голови
правлiння АТ "ТРЗ "Орiон" в сумi 111485,00грн.. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Карпика Я.М. становить 46 рокiв,
протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду Голови правлiння АТ "ТРЗ "Орiон". Працює за
сумiсництвом завiдувачем фiлiалу кафедри економiчного аналiзу Тернопiльського
нацiонального економiчного унiверситету (код 33680120), який знаходиться за адресою
м.Тернопiль, вул. Львiвська,11.
Карпика Я.М. призначено (продовжено термiн повноважень) голови правлiння ПАТ "ТРЗ
"Орiон" на пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 9 вiд 18.06.2018
року).
Припинено повноваження голови правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Карпика Я.М. на пiдставi
рiшення наглядової ради (протокол № 16 вiд 17.12.2018 року).
1) Посада
Т.в.о. голови правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костецький Володимир Ярославович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, перший заступник голови правлiння-директор з питань
економiки та управлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.12.2018, обрано (призначено) до обрання голови правлiння в порядку визнач.
Положенням про правлiння АТ "ТРЗ "Орiон"
9) Опис
У 2018 роцi Костецький В.Я. виплачено винагороду за виконання обов'язкiв члена
правлiння АТ "ТРЗ "Орiон" в сумi 69429,92грн. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Костецького В.Я. становить 43 роки,
протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду члена правлiння, першого заступника голови
правлiння-директора з питань економiки та управлiння АТ "ТРЗ "Орiон". Посад на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймав.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 9 вiд 18.06.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон"
Костецького В.Я. до 17.12.2018 р.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 15 вiд 14.12.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон"
Костецького В.Я. до 17.02.2019 р.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 16 вiд 17.12.2018 року)
призначено члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон"
Костецького Володимира Ярославовича тимчасово виконуючим обов'язки голови правлiння
АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" до обрання голови правлiння в порядку визначеному
Положенням про правлiння АТ "ТРЗ "Орiон".
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грицеляк Володимир Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "ТРЗ "Орiон", 22607719, начальник вiддiлу маркетингу та збуту
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.07.2018, обрано (призначено) до 17.02.2019 р.
9) Опис
У 2018 роцi Грицеляк В.М.виплачено винагороду за виконання обов'язкiв члена
правлiння АТ "ТРЗ "Орiон" в сумi 97356,12 грн. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Грицеляка В.М. становить 32 роки,
протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiннятехнiчного директора, начальника вiддiлу маркетингу та збуту АТ "ТРЗ "Орiон". Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 9 вiд 18.06.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Грицеляка
В.М. до 17.12.2018 р.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 15 вiд 14.12.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Грицеляка

В.М. до 17.02.2019 р.
1) Посада
Член правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сипень Iгор Михайлович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
43
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВО "Орiон", 22607719, директор з виробництва
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.07.2018, обрано (призначено) до 17.02.2019 р.
9) Опис
У 2018 роцi Сипень I.М. виплачено винагороду за виконання обов'язкiв голови
правлiння АТ "ТРЗ "Орiон" в сумi 58918,00грн. Непогашена судимiсть за корисливi та
посадовi злочини - вiдсутня. Загальний стаж роботи Сипеня I.М. становить 43 роки,
протягом останнiх п'яти рокiв займав посаду члена правлiння, заступника голови правлiння директора з виробництва АТ "ТРЗ "Орiон". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймав.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 9 вiд 18.06.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Сипеня
I.М. до 17.12.2018 р.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 15 вiд 14.12.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Сипеня
I.М. до 17.02.2019 р.
1) Посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бездух Марiя Павлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1954
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
46
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ВО "Орiон", 22607719, головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.07.2018, обрано (призначено) до 17.02.2019 р.
9) Опис

Дата призначення Бездух М.П. на посаду головного бухгалтера 09.07.2015р., термiн на
який призначено - безстроково.
У 2018 роцi Бездух М.П. виплачено винагороду за виконання обов'язкiв члена правлiння АТ
"ТРЗ "Орiон" в сумi 146230,80грн. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Загальний стаж роботи Бездух М.П. становить 46 рокiв, протягом останнiх п'яти
рокiв займала посаду члена правлiння, головного бухгалтера АТ "ТРЗ "Орiон". Посад на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 9 вiд 18.06.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Бездух
М.П. до 17.12.2018 р.
На пiдставi рiшення наглядової ради АТ "ТРЗ "Орiон" (протокол № 15 вiд 14.12.2018 року)
продовжено термiн повноважень (призначено) члена правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" Бездух
М.П. до 17.02.2019 р.
Змiн повноважень головного бухгалтера не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента
Посада

1
Голова наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Член наглядової
ради
Голова ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Голова правлiння
Т.в.о. голови
правлiння

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Капелусь Тетяна
Iванiвна
Балко Людмила
Михайлiвна
Ткач Руслана
Мирославiвна
Юрик Юрiй
Зеновiйович
Самодiна
Валентина
Вiкторiвна
Паламарчук
Андрiй
Зiновiйович
Заболотний Юрiй
Олександрович
Рiпка Iван
Миколайович
Балик Руслана
Ярославiвна
Козуб Наталiя
Михайлiвна
Карпик Ярослав
Михайлович
Костецький
Володимир
Ярославович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

-

4
0

5
0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

-

3 000

0,0029

-

0

0

-

0

0

-

960

0,001

-

0

0

-

0

0

-

1 000

0,001

1

-

3 000

0,0029

3

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Прост

3

9

Член правлiння
Член правлiння
Член правлiння,
головний
бухгалтер

Грицеляк
Володимир
Михайлович
Сипень Iгор
Михайлович
Бездух Марiя
Павлiвна

-

1 000

0,001

1

-

2 000

0,0019

2

-

1 000

0,001

1

11 960

0,0117

11

Усього

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Виплата винагород та компенсацiй у разi звiльнення посадових осiб товариства у 2018роцi не
здiйснювалась.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)
Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Тернопiльськiй областi

14037372

Місцезнаходження

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

46008, Тернопільська обл., м.
Тернопiль, вул. Танцорова, 11

96,1862

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

немає

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
96,1862
Усього

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективнi плани розвитку пiдприємства:
Основна спецiалiзацiя АТ "ТРЗ "Орiон" - виробництво систем УКХ-радiозв'язку в дiапазонах
(30-75,999), (146-174) та (400-470) МГц, для Мiноборони, МВС, СБУ, МНС, Держкордону та
рiзних галузей народного господарства, виробництво енергозберiгаючих ламп.
На 2019 рiк планується:
- завершення модернiзацiї АВЗК1 з метою забезпечення сумiсної роботи з радiостанцiєю
"Aselsan";
- розробити манiпулятор для сумiсної роботи з радiостанцiєю "Aselsan"
- проектування та виготовлення дослiдного зразка радiостанцiї з DMR.

2. Інформація про розвиток емітента
Тернопiльський радiозавод "Орiон" заснований 09.03.1982 року, як пiдприємство з
виробництва засобiв радiозв'язку. Основним видом економiчної дiяльностi є виробництво
обладнання зв'язку. Вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про приватизацiю державного
майна", було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон",
скорочена назва - ВАТ "ТРЗ "Орiон" (наказ ФДМУ вiд 21.10.1998 р. № 51-АТ). На виконання
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", рiшенням чергових загальних зборiв
акцiонерiв 15.04.2011 року Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод
"Орiон" було перейменовано на Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод
"Орiон".
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", якi вiдбулися 20.04.2018
року (протокол №19) прийнято рiшення про змiну типу на приватне акцiонерне товариство.
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься
в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань - 14.05.2018 року. Повне найменування товариства до змiни: Публiчне акцiонерне
товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон". Повне найменування товариства пiсля
змiни: Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон".
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
д/в
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
д/в
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
д/в
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану
понад визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення,

від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і
причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі
положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або
третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
д/в
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

20.04.2018
Дата проведення
99,13
Кворум зборів
Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах акцiонерiв:
Опис
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення
голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв товариства 20.04.2018
року.
2. Затвердження висновку ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
3. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства у 2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Затвердження рiчного звiту товариства за 2017 рiк.
5. Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за пiдсумками
роботи у 2017 роцi.
6. Затвердження нормативiв розподiлу прибутку товариства на 2018 рiк, в
тому числi планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку
товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi
товариства у 2018 роцi.
7. Звiт наглядової ради про роботу за 2017 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками його розгляду.
8. Звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЗ "Орiон" про роботу за 2017 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
9. Змiна типу товариства.
10. Змiна найменування товариства.
11.
Внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, шляхом
викладення його у новiй редакцiї.
12. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних
документiв товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
13. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi товариства на 2018 рiк.
14. Встановлення чiтких цiлей дiяльностi товариства на 2018 рiк.
15. Припинення повноважень членiв наглядової ради товариства.
16. Обрання членiв наглядової ради.
17. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними членами наглядової
ради.
18. Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
19. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
20. Затвердження умов договорiв що укладатимуться з членами ревiзiйної
комiсiї.

21. Припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї, обраних рiчними
загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року.
Вiдсутнi особи, якi б подавали пропозицiй до питань порядку денного
Результати розгляду питань порядку денного:
1.1. Обрати до складу лiчильної комiсiї таких акцiонерiв:
- Колесницького Олександра Адамовича;
- Нижник Ольгу Миколаївну;
- Бабiй Iрину Володимирiвну;
- Савич Ольгу Iванiвну;
- Морозович Лiлiю Олегiвну.
2.1. Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
2.2. Аудиторський висновок щодо фiнансової звiтностi товариства за 2017
рiк прийняти до вiдома.
3.1. Затвердити звiт правлiння про результати фiнансово - господарської
дiяльностi товариства у 2017 роцi.
3.2. Визнати недостатньою роботу правлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" щодо
виконання статтi 97 Кодексу законiв про працю України та статтi 15
Закону України "Про оплату працi" щодо термiнiв виплати заробiтної
плати працiвникам товариства та по виконанню графiку погашення
заборгованостi iз виплати заробiтної плати.
3.3. Зобов'язати голову правлiння вжити дiєвих заходiв щодо:
- виконання графiку погашення заборгованостi iз виплати заробiтної плати
працiвникам товариства з кiнцевим термiном її лiквiдацiї 31.12.2018;
- недопущення зростання заборгованостi iз заробiтної плати.
4.1. Затвердити рiчний звiт товариства за 2017 рiк.
5.1. Затвердити порядок покриття збиткiв товариства за пiдсумками
роботи у 2017 роцi.
6.1. Затвердити нормативи розподiлу прибутку, отриманого товариством
за результатами дiяльностi у 2018 роцi:
- в частинi виплати рiчних дивiдендiв вiдповiдно до вимог законодавчих
та нормативних актiв, що
дiють на час проведення загальних зборiв
акцiонерiв;
- фонд розвитку виробництва - 35%;
- фонд матерiального заохочення - 10%;
- резервний фонд - 5%.
7.1. Затвердити звiт наглядової ради про роботу за 2017 рiк.
8.1. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї ПАТ "ТРЗ "Орiон" про роботу за
2017 рiк.
9.1. Враховуючи вимоги Положення про функцiонування фондових бiрж,
затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 22.11.2012 №1688 (iз змiнами)
змiнити тип товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне
акцiонерне товариство.
10.1.Вiдповiдно до п.4 ст.3 Закону України "Про акцiонернi товариства"
(iз
змiнами)
перейменувати
Публiчне
акцiонерне
товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон"
на
Акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон".

11.1. Затвердити змiни та доповнення до Статуту товариства, шляхом
викладення його у новiй редакцiї.
11.2. Доручити головi правлiння товариства
Карпику Ярославу
Михайловичу зареєструвати Статут АТ "ТРЗ "Орiон" у новiй редакцiї.
12.1.
Затвердити змiни та доповнення до внутрiшнiх нормативних
документiв товариства, шляхом викладення їх у новiй редакцiї, а саме :
- Положення про Загальнi збори акцiонерiв АТ "ТРЗ "Орiон";
- Положення про Наглядову раду АТ "ТРЗ "Орiон";
- Положення про Правлiння АТ "ТРЗ "Орiон";
- Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "ТРЗ "Орiон";
- Положення про Порядок розгляду питань щодо розпорядження та
використання майна АТ "ТРЗ "Орiон".
13.1. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2018 рiк.
14.1. Встановити такi чiткi цiлi дiяльностi товариства на 2018 рiк:
- Провадження Товариством ринкової дiяльностi;
- Забезпечення прибутковостi та ефективностi виробництва;
- Розширення господарської дiяльностi та нарощування
темпiв їх
зростання.
15.1 . Припинити повноваження членiв наглядової ради товариства:
- Капелусь Тетяни Iванiвни;
- Самодiної Валентини Вiкторiвни;
- Балко Людмили Михайлiвни;
- Ганулi Iрини Михайлiвни;
- Юрика Юрiя Зеновiйовича.
16.1 Обрати членами наглядової ради:
Капелусь Тетяну Iванiвну - представника акцiонера,
- Балко Людмилу Михайлiвну - представника акцiонера,
- Ткач Руслану Мирославiвну - представника акцiонера,
- Юрика Юрiя Зеновiйовича - представника акцiонера,
- Самодiноу Валентину Вiкторiвну - акцiонера.
17.1.
Затвердити
умови
цивiльно правових договорiв, що
укладатимуться з членами наглядової ради товариства;
17.2. Уповноважити голову правлiння товариства Карпика Ярослава
Михайловича на пiдписання цивiльно - правових договорiв з обраними
членами наглядової ради.
18.1. Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї товариства:
- Паламарчука Андрiя Зiновiйовича;
- Балик Руслани Ярославiвни;
- Заболотного Юрiя Олексiйовича;
- Рiпки Iвана Миколайовича;
- Козуб Наталiї Михайлiвни.
19.1. Обрати членами ревiзiйної комiсiї:
Паламарчука Андрiя Зiновiйовича;
- Балик Руслану Ярославiвну;
- Заболотного Юрiя Олексiйовича;
- Рiпку Iвана Миколайовича;
- Козуб Наталiю Михайлiвну.
20.1. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної
комiсiї.

21.1. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї, обраних рiчними
загальними зборами акцiонерiв 20.04.2018 року:
- Колесницького Олександра Адамовича;
- Нижник Ольги Миколаївни;
- Бабiй Iрини Володимирiвни;
- Савич Ольги Iванiвни;
- Морозович Лiлiї Олегiвни.
У звiтному роцi позачерговi загальнi збори акцiонерiв не скликалися.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування
(так/ні)? ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків
простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/в
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення: д/в
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
1
4
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада

Незалежний член
Так
Ні

Капелусь Тетяна Iванiвна
Опис:
Балко Людмила
Михайлiвна
Опис:
Ткач Руслана
Мирославiвна
Опис:
Юрик Юрiй Зеновiйович
Опис:
Самодiна Валентина
Вiкторiвна
Опис:

Голова наглядової ради
д/в
Член наглядової ради
д/в
Член наглядової ради
д/в
Член наглядової ради
д/в
Член наглядової ради

X
X
X
X
X

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Нiяких комiтетiв в складi наглядової ради не створено.
У звiтному роцi на засiданнях наглядової ради приймались рiшення щодо:
- укладання значного правочину,
- обрання голови наглядової ради,
- продовження термiну дiї повноважень голови та членiв правлiння,
- припинення повноважень голвови правлiння товариства,

- iнших питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради.
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Виконавчий орган товариства - правлiння.
Правлiння складається з п`яти осiб.
До складу правлiння входять: голова
правлiння, перший заступник голови
правлiння, два заступники голови правлiння
та головний бухгалтер.

Функціональні обов'язки
До компетенцiї Правлiння Товариства
належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з
керiвництвом поточною дiяльнiстю
товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї загальних зборiв та
наглядової ради.
Правлiння Товариства:
1. здiйснює виконання рiшень Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової
ради Товариства;
2. колегiально вирiшує нижчезазначенi
питання щодо фiнансово-господарської та
виробничої дiяльностi Товариства в межах
передбачених цим Статутом;
3. готує рiчнi фiнансовi плани (план доходiв
та видаткiв) Товариства та подає їх на
погодження Фонду державного майна
України до реалiзацiї в процесi приватизацiї
бiльш нiж 50 вiдсоткiв корпоративних прав
держави у статутному капiталi Товариства;
4. складає квартальнi та рiчнi звiти про
результати фiнансово - господарської
дiяльностi, виконання показникiв фiнансового
плану Товариства та подає їх на розгляд
Наглядовiй радi Товариства;
5. попередньо розглядає всi питання, що
виносяться на розгляд Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, готує у зв'язку з цим
необхiднi матерiали;
6. розглядає питання щодо ведення
зовнiшньоекономiчної дiяльностi;
7. визначає напрямки дiяльностi Товариства;
8. приймає рiшення щодо вчинення
правочинiв з питання розпорядження

Опис

(вiдчуження) та використання майна
Товариства в межах, визначених цим
Статутом;
9. приймає рiшення щодо вчинення
правочинiв,, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є предметом такого правочину,
складає вiд 5 до 10 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства;
10. готує пропозицiї щодо умов оплати працi
посадових осiб органiв Товариства, його
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та
подає на погодження Наглядовiй радi
Товариства;
11. приймає рiшення щодо необхiдностi
придбання, набуття у власнiсть iншим
способом та розпорядження довгостроковими
фiнансовими вкладеннями Товариства у
виглядi внескiв (частки, паї, акцiї) в iншi
суб'єкти господарювання, якi створюються за
участю Товариства, у тому числi у 24
дочiрнi пiдприємства, та деривативiв iнших
юридичних осiб та подає в порядку,
визначеному цим Статутом на погодження
Наглядовiй радi Товариства або Загальним
зборам Товариства;
12. розробляє та подає на затвердження
Загальними зборами Товариства внутрiшнi
нормативнi документи Товариства;
13. приймає рiшення з iнших питань поточної
дiяльностi Товариства, якi виносяться на
розгляд Головою Правлiння;
14. укладає договiр з обраним депозитарiєм на
обслуговування емiсiї цiнних паперiв.
Вiдповiдно до п. 8.3.16. Статуту Товариства
Засiдання Правлiння Товариства проводяться
не рiдше одного разу в мiсяць та вважаються
правомочними, якщо на них присутнi 3 члени
Правлiння. Рiшення Правлiння Товариства
приймаються бiльшiстю голосiв, а у випадку
розподiлу голосiв порiвну, голос Голови
Правлiння є вирiшальним.
В 2018роцi було проведено 12 засiдань
правлiння, оформлених наказами №3 вiд 18
сiчня 2018р., №7 вiд 01 лютого 2018р., №19
вiд 29 березня 2018р., №22 вiд 27 квiтня
2018р., №27 вiд 29 травня 2018р., №33 вiд 27
червня 2018р., №37 вiд 31 липня 2018р., №40
вiд 03 вересня 2018., №49 вiд 01 жовтня

2018р., №54 вiд 31 жовтня 2018р., №59 вiд 30
листопада 2018р., №65 вiд 28 грудня 2018р.
На даних засiданнях обговорювалось питання
про неповну завантаженiсть пiдприємства, та
були прийнятi рiшення про призупинення
роботи пiдприємства щомiсяця на 10-15
робочих днiв. Данi рiшення приймались
одноголосно всiма членами Правлiння
Товариства.
Примітки
д/в
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так,
створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 7
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
так
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
ні
ні
ні
так

та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про майно

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
Документи
Інформаці
юється в
надаються
Копії
я
загальнод
для
докумен розміщуєт
Інформація
оступній
ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує інформаці
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
йній базі
безпосеред
ся на
інтернеттовариства
загальних
даних
ньо в
запит
сторінці
зборах
Національ
акціонерно акціонер акціонерн
ної комісії
му
а
ого
з цінних
товаристві
товариства
паперів та
фондового
ринку про

ринок
цінних
паперів
або через
особу, яка
провадить
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської

фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
(зазначити)

Ні
X

X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента

№ з/п

1

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Тернопiльськiй областi

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
14037372

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

96,186

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
Загальна

Кількість акцій

Підстава виникнення обмеження

Дата

кількість
акцій
10 355 200

з обмеженнями
3 071 200

Згiдно абз. 2 пункту 10 роздiлу VI
Закону України "Про депозитарну
систему України", що набрав
чинностi 11.10.2012р. "У разi якщо
власник цiнних паперiв протягом
одного року з дня набрання
чинностi цим Законом не уклав з
обраною емiтентом депозитарною
установою договору про
обслуговування рахунка в цiнних
паперах вiд власного iменi або не
здiйснив переказ належних йому
прав на цiннi папери на свiй рахунок
у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй
депозитарнiй установi, цiннi папери
такого власника (якi дають право на
участь в органах емiтента) не
враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента".
Акцiонерами Товариства, якi в
сукупностi володiють 3 071 200
штук акцiй не укладено з
депозитарною установою договору
про обслуговування рахунка в
цiнних паперах, а тому починаючи з
12.10.2014р. акцiї Товариства в
кiлькостi 3 071 200 штук не
враховуються при визначеннi
кворуму та при голосуваннi в
органах емiтента.

виникнення
обмеження
12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
разі їх звільнення
Загальнi збори Товариства:
- обрирають членiв Наглядової ради кумулятивним голосуванням, затверджують умови
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними,
встановлюють розмiру їх винагороди, обрають особу, яка уповноважується на пiдписання
договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради;
- приймають рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради, за винятком
випадкiв, встановлених законом;
- обирають членiв Ревiзiйної комiсiї кумулятивним голосуванням, приймають рiшення про
дострокове припинення їх повноважень; до складу Ревiзiйної комiсiї обов'язково включається
представник Фонду державного майна України.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою

бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради
Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року
був головою Правлiння Товариства.
Наглядова рада:
- обирає та припиняє повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства;
- затверджує умови контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння
Товариства, встановлює розмiр їх винагороди;
- приймає рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння Товариства вiд здiйснення
повноважень та обрає особу, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння
Товариства;
- обирає та припиняє повноваження Голови i членiв iнших органiв Товариства.
Згiдно укладених трудових контрактiв з Головою та членами Правлiння у разi виходу на
пенсiю їм виплачується грошова допомога у розмiрi пяти середньомiсячних заробiтних плат.
Також згiдно укладеного трудового контракту з Головою Правлiння, в разi розiрвання
трудового контракту у звязку з хворобою чи iнвалiднiстю Головi Правлiння виплачується
матерiальна допомога у розмiрi трьох середнiх заробiтних плат.
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю
голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.
Головний бухгалтер призначається та звiльняється наказом Голови Правлiння Товариства.
9) повноваження посадових осіб емітента
Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради
визначаються Законом України <Про акцiонернi товариства>, Статутом, Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує
на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв,
акцiонерного Товариства, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням
про Наглядову раду.
У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його
повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням або положенням про
Наглядову раду акцiонерного Товариства.
Голова Наглядової ради вiд iменi Товариства укладає з Головою правлiння Товариства
контракт найму на роботу.
Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого
голосу в засiданнях Правлiння Товариства, Ревiзiйної комiсiї, а також на Загальних зборах
акцiонерiв Товариства.
Члени Наглядової ради, що представляють iнтереси держави, голосують на Наглядових радах
вiдповiдно до наданих Фондом державного майна України рекомендацiй щодо голосування.
Члени Наглядової ради мають право:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а
також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та
документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння;
2. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
3. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства.
Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1. особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах, засiданнях Наглядової

ради та в роботi комiтетiв Наглядової ради, якщо їх було обрано/призначено до складу
вiдповiдного комiтету Наглядової ради. Голосувати з усiх питань, внесених до порядку
денного засiдання Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у
Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi;
2. дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин;
3. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
4. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
5. дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями Товариства правил та
процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть;
6. дотримуватися встановлених Законом та Товариством правил та процедур щодо укладання
значних правочинiв;
7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну
та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати
її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства;
9. виконувати свої обов'язки особисто та не передавати власнi повноваження iншiй особi.
Голова Правлiння Товариства органiзовує та керує роботою Правлiння Товариства, здiйснює
керiвництво Товариством i має такi права та повноваження:
1. без доручення вчиняти дiї вiд iменi Товариства, представляти iнтереси Товариства у всiх
вiтчизняних та iноземних пiдприємствах, в установах i органiзацiях;
2. керувати поточними справами Товариства i забезпечувати виконання рiшень Вищого
органу Товариства, Наглядової ради та Правлiння Товариства;
3. вiдповiдно до рiшень Правлiння Товариства здiйснювати повноваження щодо управлiння
корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю
Товариства та призначати уповноваженого представника;
4. проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та iн.) вiд iменi
Товариства в межах, що визначенi рiшеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою
Товариства та цим Статутом;
5. затверджувати органiзацiйну структуру Товариства та штатний розпис;
6. призначати на посаду та звiльняти з посади працiвникiв Товариства, затверджувати
конкретнi розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства;
7. призначати на посаду та звiльняти з посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв Товариства;
8. затверджувати штатний розпис фiлiй та представництв Товариства, штатний розпис
дочiрнiх пiдприємств;
9. приймати рiшення щодо вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що
є предметом такого правочину, складає до 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства за погодженням iз правлiнням Товариства.
10. вiдкривати поточний, валютний та iншi рахунки в будь-якому банку України та за
кордоном для зберiгання коштiв i здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових
операцiй Товариства;

11. пiдписувати доручення та довiреностi на провадження дiй вiд iменi Товариства;
12. вживати заходiв для заохочення працiвникiв Товариства. Накладати стягнення на
працiвникiв Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством
України та цим Статутом;
13. розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства;
14. в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборiв акцiонерiв;
15. керувати роботою структурних пiдроздiлiв Товариства;
16. органiзовувати та забезпечувати ведення, облiк та зберiгання протоколiв засiдань
Правлiння Товариства;
17. видавати накази та розпорядження, якi є обов'язковими для працiвникiв Товариства.
Питання повноважень, умов дiяльностi та матерiального забезпечення Голови Правлiння
Товариства визначаються у Контрактi.
Члени Правлiння мають право:
1. отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2. в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання
поточної дiяльностi Товариства;
3. вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Правлiння;
4. iнiцiювати скликання засiдання Правлiння;
5. надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;
6. вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
7. вимагати у наглядової ради скликання позачергових Загальних зборiв;
8. отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння, розмiр якої
встановлюється Наглядовою радою Товариства .
Члени Правлiння зобов'язанi:
1. дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх
повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i розумно означає необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин;
2. керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства,
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3. виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства;
4. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у засiданнях iз зазначенням
причини;
5. брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6. дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв,
у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв);
7. дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну
та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена
Правлiння,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8. контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння;
9. завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;

10. очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Правлiння;
11. своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiння, внутрiшнiм та
зовнiшнiм аудиторам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий
стан Товариства вiдповiдно до своєї компетенцiї.
Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України <Про акцiонернi
товариства>, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом
Ревiзiйної комiсiї.
Головний бухгалтер АТ "ТРЗ "Орiон" забезпечує ведення бухгалтерського та податкового
облiку, органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх
господарських операцiй, забезпечує складання фiнансової та податкової звiтностi. Вiдповiдає
за повноту, достовiрнiсть фiнансової та податкової звiтностi.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВIТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
стосовно iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння
Акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
за 2018 рiк
Адресат
Акцiонерам та управлiнському персоналу Акцiонерного товариства "Тернопiльський
радiозавод "Орiон", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.
Вступний параграф
Ми провели перевiрку iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння Акцiонерного
товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон" (далi Товариство, ЄДРПОУ - 22607719;
мiсцезнаходження - 46023, м. Тернопiль, вул. 15 квiтня, 6) згiдно вимог статтi 401 Закону
України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та
доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд
03.12.2013 року зi змiнами та доповненнями (далi - Положення №2826).
Дана перевiрка включала висловлення думки щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5-9
пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, а також перевiрку iнформацiї,
зазначеної в пiдпунктах 1-4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення №2826, зокрема:
1)
власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент;
2) пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий
емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень;
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на
зборах рiшень;
4) iнформацiю про наглядову раду та виконавчий орган емiтента, iнформацiю про проведенi
засiдання та загальний обсяг прийнятих на них рiшень;
5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;

9) повноваження посадових осiб емiтента.
Джерела застосованих критерiїв встановлено законодавчими та нормативними актами, щодо
складання Звiту про корпоративне управлiння, а саме: Закон України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" вiд 23.02.2016р. (в редакцiї вiд 01.01.2019р.).
Використання застосованих критерiїв, розроблених з регуляторними цiлями, передбачено
статтею 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006
року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу 3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення
№2826), згiдно яких аудитор повинен перевiрити iнформацiю пунктiв 1-4 Звiту про
корпоративне управлiння та висловити свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 59.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
Звiту про корпоративне управлiння, яка є складовою рiчної iнформацiї Товариства, зокрема,
рiчного звiту керiвництва вiдповiдно Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Його вiдповiдальнiсть охоплює: розробка, впровадження та використання внутрiшнього
контролю для пiдготовки та достовiрного представлення даних звiту, якi не мiстять суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки тощо.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Виконання завдань здiйснюється з дотриманням вимог МСКЯ 1, встановлених полiтик i
процедур внутрiшньофiрмової системи контролю якостi. Нашою вiдповiдальнiстю є
висловлення думки з надання впевненостi щодо Звiту про корпоративне управлiння (пункти
5-9, вiдповiдно до статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок") на
основi результатiв проведеної перевiрки. Ми провели перевiрку у вiдповiдностi iз
Мiжнародними стандартами з надання впевненостi (далi - МСЗНВ), зокрема, МСЗНВ 3000
"Завдання з надання впевненостi, що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової
iнформацiї" дотримуючись вимог з надання впевненостi, незалежностi та iнших етичних
вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних
принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та незалежної ретельностi,
конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.
Перегляд виконаної роботи
Перевiрка передбачає проведення процедур, необхiдних для отримання доказiв щодо
iнформацiї та її розкриття у Звiтi корпоративного управлiння. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудиторiв, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
Звiту корпоративного управлiння з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю.
Нами перевiрено iнформацiю згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та
фондовий ринок" щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне управлiння та отримано усi
пiдстави для висловлення своєї думки щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення своєї
думки.
Результат перевiрки iнформацiї, згiдно вимог статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та

фондовий ринок" №3480-IV вiд 23.02.2006 року зi змiнами та доповненнями та вимог Роздiлу
3 глави 4 пункту 2 пiдпункту 6 Положення №2826 щодо пунктiв 1-4 Звiту про корпоративне
управлiння: iнформацiя, в пунктах 1-4 Звiту про корпоративне управлiння Акцiонерного
товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон" розкрита вiрно та вiдповiдає дiйсному стану
корпоративного управлiння в товариствi.
Думка щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 Звiту про корпоративне управлiння за 2018
рiк: на нашу думку, Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" дотрималося
в усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 Закону України "Про акцiонернi товариства",
статуту товариства та внутрiшнiх положень, розкрита iнформацiя вiдповiдає дiйсному стану
корпоративного управлiння в товариствi.
Аудитор
_____________________ Мельник А.Р.
Сертифiкат аудитора серiї А 006044
вiд 26.12.2005р. (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб`єктiв аудиторської дiяльностi №100445)
Директор ТОВ АФ "Консул"
Сертифiкат аудитора серiї А 006044

_____________________Мельник А.Р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул"
Код ЄДРПОУ 21131551;
Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб`єктiв аудиторської дiяльностi - №0053 (суб`єкт
аудиторської дiяльностi, який має право проводити обов`язковий аудит фiнансової звiтностi);
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг №330/4 вiд
09.09.2016 р., термiн дiї до 31.12.2021 р.
Дата звiту з надання впевненостi
15 березня 2019 року
Адреса аудитора: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, тел/факс (0352)43-00-23;
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій
емітента
Найменування юридичної
особи
Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Тернопiльськiй областi

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
14037372

Місцезнаходження
46008, Тернопільська
обл., м. Тернопiль,
вул. Танцорова, 11

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

99 602 720

99,186

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

нмає
Усього

0
99 602 720

0
99,186

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простi iменнi акцiї

103 552 000

0,25

Права та обов'язки

Акцiонери Товариства мають право на:
1. участь в управлiннi Товариством особисто або че
представника;
2. отримання дивiдендiв;
3. отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частин
його майна або вартостi частини майна Товариств
4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiс
акцiонерного Товариства;
5. оскарження рiшення Загальних зборiв у порядк
визначеному Статутом, та вiдповiдно до законодавс
6. вимогу здiйснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому голосуючих акцiй, як
вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах т
голосував проти прийняття Загальними зборами
рiшення про: змiну типу Товариства, змiну розмiр
Статутного капiталу;
7.вiдчуження належних їм акцiй, у порядку,
встановленому чинним законодавством та Статуто
8. придбання розмiщуваних Товариством простих ак
пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй
загальнiй кiлькостi простих акцiй.
9. доступ до документiв: Статуту Товариства, змiн
Статуту; положень про Загальнi збори, Наглядову р
Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Товариства, iнши
внутрiшнiх документiв та змiни до них; положення
кожну фiлiю та кожне представництво Товариств
принципiв (кодексу) корпоративного управлiння
Товариства; протоколiв Загальних зборiв; матерiалi
якими акцiонери мають (мали) можливiсть
ознайомитися пiд час пiдготовки до Загальних збор
протоколiв засiдань Наглядової ради та Правлiнн
Товариства, наказiв i розпоряджень Голови Правлiн
Товариства, крiм тих, що стосуються особового скла
протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї; висновкiв
Ревiзiйної комiсiї та аудитора Товариства; рiчної
фiнансової звiтностi; документiв звiтностi, що
подаються вiдповiдним державним органам; проспе
цiнних паперiв, свiдоцтва про реєстрацiю випуск
акцiй та iнших цiнних паперiв Товариства; особлив
iнформацiї про Товариство згiдно з вимогами
законодавства; звiтiв Наглядової ради; iнших
документiв, передбачених законодавством, Статут
Товариства, його внутрiшнiми положеннями,
рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради,
Правлiння Товариства.

Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1. дотримуватись Статуту, iнших внутрiшнiх
документiв Товариства;
2. виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших орга

Товариства;
3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством
тому числi пов'язанi з майновою участю;
4. оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобам
що передбаченi Статутом акцiонерного Товариств
5. здiйснити обов'язковий продаж простих акцiй н
вимогу особи (осiб, що дiють спiльно) яка є власник
домiнуючого контрольного пакета акцiй у порядк
визначеним законодавством;
6. не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товарист
Примітки:
Акцiонери можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та Статутом Товариства

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
15.12.1998

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
639/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

3
4
5
6
Державна комiсiя з
UA1901191007 Акція проста Бездокумент
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Цiннi папери на органiзацiйно-оформлених ринках не продавались.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.
Додаткової емiсiї цiнних паперiв у звiтному перiодi емiтент не здiйснював.

7
0,25

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість
голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
15.12.1998

2
639/1/98

3
UA1901191007

4
103 552 000

5
25 888 000

6
100 480 800

Опис:
Згiдно абз. 2 пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України", що набрав чинностi 11.10.2012р. "У
одного року з дня набрання чинностi цим Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про о
власного iменi або не здiйснив переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iнш
власника (якi дають право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах
Акцiонерами Товариства, якi в сукупностi володiють 3 071 200 штук акцiй не укладено з депозитарною установою договору пр
тому починаючи з 12.10.2014р. акцiї Товариства в кiлькостi 3 071 200 штук не враховуються при визначеннi кворуму та при гол

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
24 947
24 094
19 681
19 172
1 368
1 195
767
690
0
0
3 131
3 037
1 090

1 039

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

1 090

1 039

992
949
0
0
992
949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
90
0
0
98
90
26 037
25 133
0
0
26 037
25 133
Строки та умови користування основними засобами (за основними
групами), первiсна вартiсть основних засобiв, ступiнь їх зносу,
використання, сума нарахованого зносу:
1. Будинки та споруди:
Первiсна вартiсть на 31.12.17р.: 54971тис. грн.
Строк корисного використання: 300 мiсяцiв.
Знос на 31.12.18р.: 34850тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.18р: 20122 тис. грн.
2. Машини та обладнання:
Первiсна вартiсть на 31.12.17р.: 15943тис. грн.
Строк корисного використання:120 мiсяцiв
Знос на 31.12.18р.: 14749тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.18р: 1195тис. грн.

Опис

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
24 947
24 094
19 681
19 172
1 368
1 195
767
690
0
0
3 131
3 037

3. Транспортнi засоби:
Первiсна вартiсть на 31.12.17р.: 2102тис. грн.
Строк корисного використання: 120 мiсяцiв
Знос на 31.12.18р.: 1412тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.18р: 690 тис. грн.
4.Iнструменти, прилади, iнвентар:
Первiсна вартiсть на 31.12.17р.: 2193тис. грн.
Строк корисного використання: 120 мiсяцiв
Знос на 31.12.18р.: 2056тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.18р: 137 тис. грн.
5. Iншi основнi засоби:
Первiсна вартiсть на 31.12.17р.: 393 тис. грн.
Строк корисного використання: 144 мiсяцi
Знос на 31.12.18р.: 174 тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.18р: 220 тис. грн.

6. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи:
Первiсна вартiсть на 31.12.17р.: 7466тис. грн.
Знос на 31.12.18р.: 4695тис. грн.
Залишкова вартiсть на 31.12.18р: 2771 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв становить 69,7 вiдсоткiв, ступiнь
використання основних засобiв - 21 вiдсоток.
Данi щодо того, чим зумовленi змiни вартостi основних засобiв:
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни
частин об'єктiв основних засобiв. При необхiдностi замiни значних
компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство
визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм
iндивiдуальними термiнами корисного використання i амортизацiєю.
Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду,
витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних
засобiв як замiна об'єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi
критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне
обслуговування визнаються в звiтi про прибутки та збитки у момент
понесення. Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як
рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою нарахованого зносу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i
за 2018 рiк складає 1112 тис. грн. Iнвентаризацiю основних засобiв було
проведено станом на 01.11.2018 року. В результатi проведеної
iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено. Переоцiнка об'єктiв основних
засобiв в поточному роцi не проводилась.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
26 397
36 224
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
25 888
25 888
Скоригований статутний капітал
25 888
25 888
(тис.грн)
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та
Опис
звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N 485.
Активи по Балансу на 31.12.17 р. складають 54163 тис.грн. Розрахункова вартiсть активiв
на кiнець попереднього перiоду складає 36224 тис. грн. Зобов'язання i забезпечення,
усього складають 17939 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець перереднього перiоду становить 10336 тис.грн. Рiзниця
мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на
кiнець попереднього перiоду становить 10336 тис.грн.
Активи по Балансу на 31.12.18 р. складають 46815 тис.грн. Розрахункова вартiсть активiв
на кiнець звiтного перiоду складає 26397 тис. грн. Зобов'язання i забезпечення, усього
складають 20418 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i

Висновок

статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 509 тис.грн. Рiзниця мiж
розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець
звiтного перiоду становить 509 тис.грн
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
д/в
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
д/в
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
д/в
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
д/в
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
д/в
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
д/в
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

0

X

0

0

X

0

X

X

X

0
0

0
X

X

X

0

X

X

0

0

X

0

X

X

X

0
4 815

X
X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

X

Дата
погашення
X

X

X
15 603
X
X
X
20 418
X
X
У суму податковi зобов'язання входить ПДВ, прибутковий
податок на нараховану зарплату та iн. У iншi зобов'язання
входить кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та
послуги, не виплачена зарплата, нарахування на зарплату,
одержанi аванси. У емiтента вiдсутнi кредити в банку,
зобо'язання за цiнними паперами, за облiгацiями, за
iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за
векселями, за iншими цiнними паперами ( у тому числi за
похiдними цiнними паперами ) , за фiнансовими iнвестицiями
в корпоративнi права.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів

продукції
№
з/п
1
1
2

3

Обсяг виробництва

Основні
види
продукції
2
Готова
продукцiя
Послуги по
виготовленню
продукцiї з
давальницько
ї сировини
Послуги з
орендт

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
шт.
шт.

4
7720

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
60,3

5076

39,7

0

0

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг р
у натуральній
у
формі (фізична
одиниця виміру)
6
шт.
шт.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
Матерiали, купованi
комплектуючi вироби
Основна заробiтна плата
Єдиний соцiальний внесок
Загальновиробничi витрати

2
3
4

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
37,2
20,7
5,2
36,9

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Пiблiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiйУкраїни"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Київська обл., м. Київ, вул.
Тропiнiна, 7-Г
Рiшення № 2092
НКЦПРФР
12.10.2013
(044) 591-04-04
(044) 591-04-24
Депозиарна дiяльнiсть Центрального
депозитарiю
ПАТ
"Нацiональний
депозитарiй
України" надає депозитарнi послуги на
пiдставi договору вiд 07 травня 2013
року № Е-5916/п. В зв'язку з набранням
чинностi
Закону
України
"Про
депозитарну
систему
України"
емiтентом направлено на адресу
Центрального депозитарiю Заяву про
приєднання до Умов Договору про
обслуговування
випускiв
цiнних

паперiв.
Договiр
обслуговування
випускiв цiнних паперiв набрав
чинностi 20.12.2013 року.
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство
"Унiверсал Банк"
Публічне акціонерне товариство
21133352
04114, Київська обл., м. Київ, вул.
Автозаводська, 54/19
АЕ 263460
НКЦПРФР
01.10.2013
(0322) 35-09-65
(0322) 35-09-65
Дапозитварна дiяльнiсть депозитарної
установи
ПАТ "Унiверсал Банк" , як депозитарна
установа надає емiтенту повний
комплекс депозитарних послуг :
Адмiнiстративнi операцiї; Облiковi
операцiї;
Iнформацiйнi
операцiї:
Обслуговування рахункiв в цiнних
паперах.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Консул"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21131551
46008, Тернопільська обл., м.
Тернопiль, вул. Медова, 12-А/21
Свiдоцтво № 0053
АПУ
26.01.2001
(0322) 43-00-23
(0322) 43-00-23
Проведення аудиторських перевiрок
ТзОВ Аудиторська фiрма "Консул"
надало аудиторськi послуги емiтенту
щодо
проведення
аудиторської
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi за
2018 рiк.
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України ("
Державне підприємство

21676262
03150, Київська обл., м. Київ, вул.
Антоновича, 51, офiс 1206
Свiдоцтво DR/0001/AP

Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287 56 70
(044) 287 56 73
Iнформацiйнi послуги на фондовому
ринку
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України" надає послуги з
подання iнформацiї емiтента до
НКЦПФР, здiйснює дiяльнiсть з
оприлюднення регульованої iнформацiї
вiд iменi учасникiв фондового ринку.

Опис

Підприємство

Акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон"
Тернопільська область, м.Тернопiль

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

22607719

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво обладнання зв'язку
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 430
Адреса, телефон: 46023 м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6, (0352) 24-30-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

6110100000
230
26.30

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4
0
0
(0)
0
26 037

0
0
(0)
0
25 133

первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

83 236
( 57 199 )
0
0
(0)
0
0
(0)

83 069
( 57 936 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

526
26 563

551
25 684

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

20 807
4 825
9 872
6 098
12
0
0
0

17 055
4 431
9 119
3 505
0
0
0
0

1125

5 203

3 028

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

819
7
0
0
0
2
0
248
3
245
0
0

443
9
0
0
0
90
0
174
2
172
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
514
27 600

0
0
0
0
332
21 131

1200

0

0

Баланс

1300
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення

54 163

46 815

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

25 888
0
0
23 908
0
0
160
-13 732
(0)
(0)
0
36 224

25 888
0
0
23 890
0
0
160
-23 541
(0)
(0)
0
26 397

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
5 274
4 912
0
0
0

0
0
0
0
4 734
4 372
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
5 274

0
0
0
0
0
0
0
4 734

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660

0
369
1 382
0
515
3 913
3 307
0
0
0
0

0
541
4 815
0
285
7 814
1 915
0
0
0
0

Код
рядка

Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1665
1670
1690
1695

0
0
3 179
12 665

0
0
314
15 684

1700

0

0

1800
1900

0
54 163

0
46 815

Керівник

Козiброда Ярослав Iванович

Головний бухгалтер

Iзьо Ольга Степанiвна

Підприємство

Акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон"

Дата

КОДИ
06.01.2009

за ЄДРПОУ

22607719

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

18 615

30 927

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 14 697 )
(0)

( 19 699 )
(0)

2090

3 918

11 228

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
5 710

0
0
0
5 032

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2130
2150
2180

( 13 519 )
( 1 465 )
( 4 607 )

( 15 007 )
( 1 240 )
( 4 374 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

( 9 963 )
0
0
271
0
(0)
(0)
( 117 )
0

( 4 361 )
0
0
125
0
(0)
(0)
( 56 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 9 809 )
0

( 4 292 )
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 9 809 )

( 4 292 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-9 809

0
-4 292

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505

3
8 765
14 350

За аналогічний
період
попереднього
року
4
13 394
19 038

Відрахування на соціальні заходи
2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

4 713
1 475
3 122
41 742

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
103 552 000
103 552 000
-0,094730

За аналогічний
період
попереднього
року
4
103 552 000
103 552 000
-0,041450

2615

-0,094730

-0,041450

2650

0,00

0,00

Керівник

Козiброда Ярослав Iванович

Головний бухгалтер

Iзьо Ольга Степанiвна

Підприємство

3 623
1 237
2 200
30 175

Акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон"

Дата

КОДИ
28.01.2019

за ЄДРПОУ

22607719

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД

Стаття Код
рядка
Код рядка

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

1801004
За
звітний
періодЗ
а
аналогі
чний
період
поперед
нього
року
4

2

3

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

21 748
0
0
18
0
0
11

34 554
387
0
37
0
0
150

3025

0

0

3035

0

0

Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3040
3045
3050
3055
3095

6 615
0
0
0
813

2 274
0
0
0
4 112

3100
3105
3110
3115
3116

( 9 153 )
( 7 115 )
( 4 215 )
( 3 991 )
(0)

( 16 135 )
( 11 529 )
( 4 270 )
( 8 189 )
(0)

3117

( 3 129 )

( 4 800 )

3118

( 862 )

( 3 389 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 4 797 )
-66

(0)
( 2 072 )
-681

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(9)
(0)
(0)

(0)
(9)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-9

(0)
-9

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345

(0)

(0)

Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
( 340 )
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-75
248
1
174

(0)
-340
-1 030
1 282
-4
248

Керівник

Козiброда Ярослав Iванович

Головний бухгалтер

Iзьо Ольга Степанiвна

Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод
"Орiон"

Підприємство

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід

2
4000
4005

3
25 888
0

4
0
0

5
23 908
0

6
160
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-13 732
0

4010
4090
4095

0
0
25 888

0
0
0

0
0
23 908

0
0
160

0
0
-13 732

4100

0

0

0

0

-9 809

4110

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4200

0

0

0

0

0

4205

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

-18
0

0
0

0
0

4295
4300

0
25 888

0
0

-18
23 890

0
160

-9 809
-23 541

Керівник

Козiброда Ярослав Iванович

Головний бухгалтер

Iзьо Ольга Степанiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАДIОЗАВОД "ОРIОН"
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
1.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" (далi АТ "ТРЗ "Орiон" або
Товариство) створене 21.10.1998 року згiдно з Наказом Фонду державного майна №51-АТ пiд
назвою Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон", про що було
надано свiдоцтво серiї А00 за № 329948 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за № 1
646 120 0000 000933. На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"
рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року змiнено назву на

Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон", рiчними загальними
зборами акцiонерiв 20.04.2018 року, протокол №19 найменування товариства змiнено на
Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон".
АТ "ТРЗ "Орiон" є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм
найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими
пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства
визначаються Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами
чинного законодавства.
АТ "ТРЗ "Орiон" зареєстровано платником податкiв за № 922 вiд 29.01.1998 р. в
Тернопiльськiй об'єднанiй ДПI та взято на облiк в Управлiннi Пенсiйного фонду України м.
Тернополя, як платника єдиного внеску, реєстрацiйний номер 19181401.
Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним
законодавством України та засновницькими документами.
Дiяльнiсть та виробничi потужностi Товариства сконцентрованi в Українi.
Основна дiяльнiсть Товариства: виробництво засобiв радiозв'язку; виробництво електричного
освiтлювального устаткування; ремонт обладнання зв'язку; дослiдження й експериментальнi
розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук; постачання iнших готових страв.
Юридична адреса Товариства: Україна, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, будинок 6.
2.
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
Фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), якi є чинними на 31.12.2018
року та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка
являється функцiональною валютою, а усi суми закругленi до цiлих тисяч.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у
попередньому фiнансовому роцi.
Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є
обов'язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у
примiтках до рiчної фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про
Товариство; база пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi
принципи бухгалтерського облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з
пов'язаними сторонами; фактичнi та потенцiйнi зобов'язання; подiї пiсля дати фiнансової
звiтностi.
Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка
достовiрно вiдображає фiнансовий стан на 31.12.2018 року, а також результати дiяльностi,
рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31.12.2018 року, у
вiдповiдностi до Концептуальних основ фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi в редакцiї затвердженою Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (РМСФЗ).
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
"
забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;
"
представлення iнформацiї у т.ч. даних про облiкову полiтику, у формi що забезпечує
прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;
"
розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог, МСФО є
недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того випливу, який тi чи iншi операцiї, а
також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та фiнансовi результати дiяльностi;
"
створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи

внутрiшнього контролю;
"
оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у
найближчому майбутньому;
"
застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення та запобiгання випадкам
шахрайства та iнших порушень;
"
ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства України та Мiжнародних стандартiв
фiнансового облiку та звiтностi у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї
Товариства, а також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про
фiнансовий стан i забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що завершився 31.12.2018 року є фiнансовою
звiтнiстю Товариства, пiдготовленою вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"
та за формами iз змiнами, внесеними Наказом МФУ № 73 вiд 07.02.2013р.
Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та Наказу МФУ № 73 "Про
затвердження нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 "Загальнi
вимоги до фiнансової звiтностi" фiнансова звiтнiсть за перiод з 01 сiчня 2018 року по 31
грудня 2018 року включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан); Звiт про фiнансовi результати
(Звiт про сукупний дохiд); Звiт про рух грошових коштiв; Звiт про власний капiтал; Примiтки
до фiнансової звiтностi.
При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2018р. Товариство застосовує МСФЗ,
якi є чинними на 31.12.2018р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ та якi офiцiйно
оприлюдненi на веб-сайтi МФУ.
Дана фiнансова звiтнiсть була складена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною
собiвартiстю, за винятком статей фiнансовi активи, фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку .
Балансова вартiсть визнаних активiв i зобов'язань, якi в iншому випадку облiковувалися б за
амортизованою вартiстю, але справедлива вартiсть яких хеджується, коригується для
вiдображення змiн справедливої вартостi, пов'язаних з ризиками, що хеджуються у рамках
ефективних стосункiв хеджування.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а усi суми закругленi до цiлих тисяч.
3.
ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ
Бухгалтерський облiк ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, фiнансова
звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. В примiтках розкривається iнформацiя
основних коригувань статей та їх оцiнок, якi необхiднi були для приведення в вiдношеннi з
МСФЗ.
Визнанню належать всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям згiдно з МСФЗ. Всi
визнанi активи та зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi або по
справедливiй вартостi.
Облiкова полiтика Товариства вiдповiдає положенням МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ (IАS) 8
Товариство послiдовно застосовує прийняту облiкову полiтику до аналогiчних операцiй,
подiй та умов, якi вiдбувались в попереднiх звiтних перiодах та вiдбулись за звiтний перiод,
що закiнчився 31.12.2018 р.
При складаннi даної фiнансової звiтностi Товариством не здiйснювалось дострокового
застосування стандартiв, поправок та пояснень, якi були опублiкованi але не вступили в дiю
станом на 01 сiчня 2019р.
4.
ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ
ОСНОВI

За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року Товариство отримало збиток в сумi 9809 тис грн. i
на зазначену дату поточнi активи перевищували поточнi зобов'язання на 5447 тис. грн.
5.

ОГЛЯД ОСНОВНИХ ПРИНЦИПIВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ

5.1. Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи
та еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну
валюту за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на
кiнець вiдповiдного звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i
зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року,
включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд курсових рiзниць).
Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до немонетарних статей.
Станом на 31 грудня 2018 року грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi становили:
174 тис. грн., з них:
"
172 тис. грн. на поточних рахунках в банках в нацiональнiй валютi;
"
2 тис. грн. в касi в нацiональнiй валютi.
Пiдприємство має рахунки в наступних банках України:
Номер рахунку
МФО банку Найменування банку
26003300639553
26003300639553 (840)
26003300639553 (978)
338545
АТ "Ощадбанк"
2600250685001(980) 338783
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
26001300003153(980)
306500
ПАТ "АБ "Радабанк"
26007618686(980)
260479795 380805
ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
Депозитнi рахунки вiдсутнi.
5.2. Основнi засоби
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi в разi їх наявностi. Така вартiсть
включає вартiсть замiни частин об'єктiв основних засобiв та витрати по позиках в разi
довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При
необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу
Товариство визнає подiбнi компоненти як окремi активи з вiдповiдними їм iндивiдуальними
термiнами корисного використання i амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi
основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi
основних засобiв як замiна об'єктiв основних засобiв, якщо виконуються всi критерiї
визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються в звiтi про
прибутки та збитки у момент понесення.
Залишкова вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та
сумою нарахованого зносу.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом i за 2018 рiк
складає1237 тис. грн.
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено станом на 01.11.2018 року В результатi
проведеної iнвентаризацiї розбiжностей не виявлено.

Переоцiнка об'єктiв основних засобiв в поточному роцi не проводилась.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв
аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
У звiтному роцi введено в експлуатацiю основних засобiв на загальну 450 тис. грн., в тому
числi у розрiзi груп:
"
будинки та споруди -367 тис. грн.;
"
машини та обладнання - 23 тис. грн.;
"
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 60 тис. грн.
На кiнець звiтних перiодiв 2017 та 2018 рокiв первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть
основних засобiв у розрiзi груп є такими:
Основнi засоби
(тис. грн.)
Групи основних засобiв
Первiсна вартiсть
на 31.12.17р. Строк корисного використання (мiсяцi) Знос на 31.12.17 р. Залишкова
вартiсть на 31.12.17 р.
Будинки та споруди 54971 300
34298 20673
Машини та обладнання
16003 120
14635 1368
Транспортнi засоби 2102 120
1335 767
Iнструменти, прилади, iнвентар 2193 120
2039 154
Iншi основнi засоби 393
144
155
238
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 7574 4737 2837
Разом 83236 х
57199 26037
Групи основних засобiв
Первiсна вартiсть
на 31.12.18р. Строк корисного використання (мiсяцi)
вартiсть на 31.12.18 р.
Будинки та споруди 54971 300
34848 20123
Машини та обладнання
15943 120
14749 1194
Транспортнi засоби 2102 120
1413 689
Iнструменти, прилади, iнвентар 2193 120
2057
Iншi основнi засоби 393
144
174
219
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 7467 Разом 83069 х
57936 25133

Знос на 31.12.18 р.

Залишкова

136
4695

2772

Списання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента з балансу
вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання
економiчних вигiд вiд використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що
виникають вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв (розрахованi як рiзниця мiж
чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю активу),
включаються в звiт про прибутки та збитки за той звiтний рiк, в якому актив був списаний.
Протягом 2017 року Товариство здiйснило зменшення первiсної вартостi на суму 485 тис.
грн., списання зносу на суму 366 тис. грн., протягом 2018 - 617 тис. грн. та 500 тис. грн.
вiдповiдно.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв
аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.
5.3. Нематерiальнi активи
Товариство станом на 31.12.18 та 31.12.18 р. не утримує нематерiальнi активи.

5.4. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.18 та 31.12.18 р. Товариство не утримувало фiнансових iнвестицiй.
5.5. Iншi необоротнi активи
Дана стаття станом на 31.12.2018 р. мiстить суму 551 тис. грн. Введення в експлуатацiю
планується у 2019 роцi. Ця сума збiльшить статтю основнi засоби.
5.6. Запаси
Запаси Товариства вiдображенi за iсторичною собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає всi
витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього
мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
Одиницею облiку запасiв є кожне найменування цiнностей.
Запаси Товариства вiдображенi за методом оцiнки вибуття запасiв "ФIФО", використання
якого було незмiнним протягом вказаного перiоду.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв при їх вiдпуску в експлуатацiю
повнiстю списується на витрати та виключається зi складу запасiв. Станом на дату балансу
31.12.2017 року та 31.12.2018 року вартiсть запасiв Товариства у розрiзi груп має наступну
структуру:
Запаси
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2017 року Балансова вартiсть на
кiнець 2018 року
Виробничi запаси 4825 4431
Незавершене виробництво 9872 9119
Готова продукцiя
6098 3505
Товари
12
Разом 20807 17055
Стаття виробничi запаси складається з наступних компонентiв:
Виробничi запаси
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2017 року
кiнець 2018 року
Сировина i матерiали
1881 1778
Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi
2372 2184
Паливно-мастильнi матерiали
76
52
Тара 2
2
Будiвельнi деталi та конструкцiї 34
34
Запаснi частини
234
160
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 226
221
Разом 4825 4431

Балансова вартiсть на

5.7. Дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть є непохiдними фiнансовими активами з встановленими
або визначеними виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первинного
визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за первiсною вартiстю, визначеною з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнiвних
боргiв. Резерв сумнiвних боргiв створюється, коли отримання повної суми заборгованостi в

подальшому неможливе. Керiвництво визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської
заборгованостi, ?рунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi
строкiв не погашення заборгованостi. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу в
момент її виникнення.
Розмiр поточної дебiторської заборгованостi станом на 31.12.2017 та 31.12.2018 рокiв
складає:
Поточна дебiторська заборгованiсть
(тис. грн.)
Стаття Станом на 31.12.2017
Станом на 31.12.2018
Розрахунки за товари, роботи, послуги 5203 3028
Розрахунки за виданими авансами 819
443
Розрахунки з бюджетом
7
9
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2
90
Разом 6031 3570
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть
(короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 3090 днiв.
Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2019 року.
Прострочена дебiторська заборгованiсть Товариства складає 763 тис. грн. Резерв сумнiвних
боргiв у поточному роцi не створювався. Залишок резерву на 31.12.2018 року складає 55 тис.
грн.
5.8. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.17 р. складається з:
"
зареєстрованого капiталу в сумi 25888 тис. грн.;
"
резервного капiталу в сумi 160 тис. грн.;
"
iншого додаткового капiталу в сумi 23908 тис. грн.;
непокритого збитку в сумi 13732 тис. грн.
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.18 р. складається з:
"
зареєстрованого капiталу в сумi 25888 тис. грн.;
"
резервного капiталу в сумi 160 тис. грн.;
"
iншого додаткового капiталу в сумi 23890 тис. грн.;
"
непокритого збитку в сумi 23541 тис. грн.
Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства у 2018 роцi зменшився на 9827 тис.
грн. (27,1%).
Зареєстрований капiтал. У 2017 та 2018 роках змiн до розмiру зареєстрованого капiталу не
вносилися. Всього на кiнець 2018 року загальна сума статутного капiталу складає 25888 тис.
грн., подiлена на 103552000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю по 0,25 грн. за
одиницю.
Станом на 31.12.17 та 31.12.18 рр. акцiї Товариства належать фiзичним особам та 1
юридичнiй особi:
Регiональному вiддiленню Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi код ЄДРПОУ- 14037372 м. Тернопiль, 46008, вул. Танцорова , буд.11.
11.10.2018р. ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" було реалiзовано 99543480 простих
iменних акцiй, що становлять 96,1290 статутного капiталу Товариства. 17.01.2019р. ТОВ
"Самбiрський радiозавод "Сигнал" набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет
АТ "ТРЗ "Орiон".
Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансi станом на 31.12.17р. склав 13732
тис. грн., у 2017 роцi товариство отримало 4292 тис. грн. збитку.

Залишок непокритого збитку в балансi станом на 31.12.18р. склав 23541 тис. грн., у 2018
роцi товариство отримало 9809 тис. грн. збитку. В результатi цього вiдбулося зростання
непокритого збитку у 2018 роцi в сумi 9809 тис. грн.
5.9. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам Товариство на 2017 рiк створювало у
розмiрi 2699 тис. грн., в 2018 - 2143 тис. грн. Крiм того у 2018 роцi створенi резерви на
виплату за вислугу рокiв в сумi 1818 тис. грн.
5.10. Зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням
витрат, в разi позик i кредитiв на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по операцiї.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгiвельну та iншу кредиторську
заборгованiсть, позики, договори фiнансової гарантiї, а також похiднi фiнансовi iнструменти.
Для визначення справедливої вартостi використовуються припущення, що справедлива
вартiсть кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги, а також iнших
короткострокових зобов'язань в основному приблизно рiвна їх балансовiй вартостi тому, що
цi iнструменти будуть погашенi в найближчому майбутньому.
Станом на 31.12.2017 та 31.12.2018 рокiв поточнi зобов'язання i забезпечення Товариства
складають i включають:
Поточнi зобов'язання
(тис. грн.)
Стаття Станом на 31.12.2017
Станом на 31.12.2018
Короткостроковi кредити банкiв Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
369
541
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
1382 4815
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 515
285
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 3913 7814
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв
3307 1915
Iншi поточнi зобов'язання 3179 314
Разом 12665 15684
5.11. Доходи i витрати
Дохiд вiдповiдно до Концептуальної основи складання та подання фiнансових звiтiв
визначається Товариством як збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у
виглядi надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде
до збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов'язаних iз внесками учасникiв власного
капiталу.
Дохiд визнається в тому випадку, коли отримання економiчних вигiд Товариством
оцiнюється як ймовiрне, та якщо дохiд може бути достовiрно оцiнений i не пов'язаний зi
строком сплати платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка
отримана або пiдлягає отриманню з урахуванням визначених в договорi умов платежу за
вирахуванням податкiв та iн.
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення
зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком
зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi
витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо
прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного
перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Доходи та витрати за 2017 та 2018 роки
(тис. грн.)
Стаття За 2017 рiк За 2018 рiк
Чистий дохiд (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг)
30927 18615
Iншi операцiйнi доходи
5032 5710
Iншi доходи 125
271
Разом доходiв
36084 24596
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг)
19699 14697
Адмiнiстративнi витрати 15007 13519
Витрати на збут
1240 1465
Iншi операцiйнi витрати
4374 4607
Фiнансовi витрати Iншi витрати 56
117
Витрати з податку на прибуток
Разом витрат 40376 34405
Чистий прибуток/збиток -4292 -9809
Товариство отримало за 2017 рiк чистий збиток в сумi 4292 тис. грн. , за 2018 - збиток в сумi
9809 тис. грн.
До елементiв операцiйних витрат станом на 31.12.2017 та 31.12.2018 р. були вiднесенi
наступнi суми витрат:
(тис. грн.)
Стаття витрат Данi за 2017 рiк
Данi за 2018 рiк
Матерiальнi затрати 13394 8765
Витрати на оплату працi
19038 14350
Вiдрахування на соцiальнi заходи 4713 3623
Амортизацiя 1475 1237
Iншi операцiйнi витрати
3122 2200
Разом 41742 30175
5.12. Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв складено на основi прямого методу. Застосування прямого
методу складання звiту про рух грошових коштiв базується на безпосередньому використаннi
даних з регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових або кредитових оборотiв грошових
коштiв за звiтний перiод у кореспонденцiї з рахунками бухгалтерського облiку операцiй,
активiв або зобов'язань.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає -681 тис. грн. у 2017 роцi та -66 тис.
грн. у 2018 роцi.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає -9 тис. грн. у 2017 роцi та -9 тис. грн.
у 2018 роцi.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi у 2017 роцi -340 тис. грн., у 2018 роцi вiдсутнiй.
Чистий рух коштiв складає -1030 тис. грн. у 2017 роцi та -75 тис. грн. у 2018 роцi.
Залишок коштiв на початок: 1282 тис. грн. у 2017 роцi та 248 тис. грн. у 2018 роцi.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв -4 тис. грн. у 2017 роцi та +1 тис. грн. у 2018
роцi.
Залишок коштiв на кiнець 2017 року 248 тис. грн. та 174 тис. грн. у 2018 роцi.
6.

ФАКТИЧНI ТА ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Умови функцiонування
Незважаючи на те, що українська економiка вважається ринковою, вона продовжує
демонструвати певнi особливостi, якi бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi
особливостi включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi ринкiв капiталу,
вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, який не дозволяє
нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть
економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки.
Державне регулювання Товариства
Держава, представлена Регiональним вiддiленням Фонду держмайна України по
Тернопiльськiй областi, володiє 96,182% акцiй та контролює операцiї Товариства шляхом
участi у Зборах акцiонерiв та Наглядовiй радi, а також через обрання голови Правлiння та
його заступникiв.
11.10.2018р. ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" було реалiзовано 99543480 простих
iменних акцiй, що становлять 96,1290 статутного капiталу Товариства. 17.01.2019р. ТОВ
"Самбiрський радiозавод "Сигнал" набуло право власностi на домiнуючий контрольний пакет
АТ "ТРЗ "Орiон".
Вiдповiдно до Статуту АТ "ТРЗ "Орiон" засновано з метою здiйснення пiдприємницької
дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, максимiзацiї
добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а також
отримання акцiонерами дивiдендiв.
Лiцензування
Згiдно з чинним законодавством, Товариство окремi види дiяльностi проводить на основi
лiцензiй, а саме:
Лiцензiя Серiї АВ №597909 видана Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi
України для розроблення, виготовлення, реалiзацiї ремонту та модернiзацiї вiйськової
технiки. Дана лiцензiя видана 15.11.2012 року на необмежений строк;
Лiцензiя видана Державною службою України з лiкарських засобiв та контролю за
наркотиками. Дає можливiсть придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв
(списку 2 таблицi IV) Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.
Дана лiцензiя видана 07.06.2017 року та дiйсна до 07.06.2022 року. (Номер лiцензiї не
зазначається, оскiльки у вiдповiдностi до Закону України "Про лiцензування видiв
господарської дiяльностi" уся iнформацiя про лiцензiю зазначена у Лiцензiйному реєстрi на
право здiйснення господарської дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних
речовин i прекурсорiв, за адресою: usuan.dls.gov.ua).
7.
РИЗИКИ
В Товариствi є ймовiрнiсть фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв.
Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної
ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Товариство не вважає цi
ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з
управлiння цими ризиками, проте його дiяльнiсть спрямована на забезпечення належного
функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Ринковий ризик. Товариство пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з
вiдкритими позицiями по валютах i процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i
специфiчних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента
внаслiдок коливань валютних курсiв. Товариство пiддавалася впливу валютного ризику.
Ризик процентної ставки. Товариство пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань

домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на грошовi потоки. Процентна маржа може
збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в
разi непередбачених змiн. У Товариствi вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури
для управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для
дiяльностi Товариства є несуттєвим. Станом на 31 грудня 2018 року змiни процентних ставок
не надали суттєвого впливу на прибуток або збиток i капiтал Товариства.
Кредитний ризик. Товариство пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик
того, що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою
стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Товариства виникає
кредитний ризик, - це грошовi кошти та кредити в банках.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами
при виконаннi своїх зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати вiд
постачальникiв товарiв i послуг за укладеними договорами. Товариство має достатньо коштiв
для виконання бiльшостi перерахованих вимог.
Податковi ризики
Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують залишатись пiд впливом розвитку
ситуацiї в Українi, включаючи застосування iснуючих та майбутнiх положень законодавства,
зокрема податкового законодавства.
Юридичнi ризики
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача за
окремими судовим позовами та претензiями на суму 1011162 грн..
8.
ПОВ'ЯЗАНI ОСОБИ
У вiдповiдностi до законодавства, пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має
можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення
iншої сторони. При розглядi питання, чи є сторони пов'язаними сторонами, до уваги береться
змiст взаємовiдносин сторiн, а не лише їх юридична форма.
Пов'язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж непов'язаними
сторонами. Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж непов'язаними
сторонами.
В дiяльностi Товариства протягом 2017 та 2018 рокiв не було операцiй з пов'язаними
особами.
9.
ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ:
Товариство не здiйснювало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону
України "Про акцiонернi товариства".
10.
ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Кредити та позики
Пiсля балансової дати Товариство не залучало кошти нi для фiнансування дiяльностi
мiжнародних фiнансових iнституцiй, нi у формi довгострокових iноземних банкiвських
кредитiв.
Дивiденди
Пiсля балансової дати 31.12.2018 р., Товариство не виплачувало дивiденди.
Голова правлiння АТ "ТРЗ "ОРIОН"

Козiброда Ярослав Iванович

Головний бухгалтер

Iзьо Ольга Степанiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

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

2

8

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9

Номер та дата договору на проведення аудиту

3
4
5
6
7

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма "Консул"
21131551
46008, Україна, м. Тернопiль, вул.
Медова, 12 А
0053
номер: 330/4, дата: 09.09.2016
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Ми звертаємо увагу на Примiтку 5.6
щодо вiдображення у фiнансовiй
звiтностi запасiв товариства.
Аудитори не були присутнi пiд час
проведення рiчної iнвентаризацiї
активiв та зобов'язань станом на 31
грудня 2018 року. З урахуванням
такого обмеження висловлення
думки щодо достовiрностi даних
про основнi засоби та матерiальнi
цiнностi на кiнець звiтного року
базувалось виключно на пiдставi
альтернативних аудиторських
процедур. Нашу думку не було
модифiковано щодо цього питання.
Не змiнюючи думку щодо
фiнансової звiтностi АТ
"Тернопiльський радiозавод
"Орiон", звертаємо увагу на той
факт, що вплив економiчної кризи
та полiтичної нестабiльностi, якi
тривають в Українi, може негативно
вплинути на економiку України та,
на операцiйну дiяльнiсть АТ
"Тернопiльський радiозавод "Орiон"
зокрема.
номер: 57, дата: 23.10.2018

10

Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

дата початку: 23.10.2018, дата
закінчення: 15.02.2019
15.02.2019
40 000,00

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фiнансової звiтностi
Акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
за рiк, що закiнчився 31.12.2018 року

Адресат
Акцiонерам та керiвництву Акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон",
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Роздiл 1 "Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi"
Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод
"Орiон" (ЄДРПОУ - 22607719; мiсцезнаходження - 46023, м. Тернопiль, вул. 15 квiтня, 6), що
складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звiту про
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2018 рiк, Звiту про рух грошових коштiв
(за прямим способом) за 2018 рiк та Звiту про власний капiтал за 2018 рiк, Примiток до
фiнансової звiтностi за рiк, що минув (далi - "фiнансова звiтнiсть"), включаючи стислий
виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть Акцiонерного товариства "Тернопiльський
радiозавод "Орiон" (АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон"), що додається, вiдображає
достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, його
фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням
Як зазначено у Примiтцi 5.8 Товариства, за 2018 рiк АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
отримав чистий збиток в розмiрi 9809 тис. грн., має вiд'ємнi грошовi потоки вiд операцiйної
дiяльностi, негативнi ключовi фiнансовi коефiцiєнти, значне зменшення величини власного
капiталу. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд
значний сумнiв здатнiсть АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова звiтнiсть не розкриває належним чином
iнформацiю про це питання.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за
аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства
згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв, виданого Радою з мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ"), та етичними вимогами, що застосовуються в
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi етичнi обов'язки

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами докази є
достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд
час нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Цi питання розглядалися в контекстi
нашого аудиту рiчної фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Нами не виявлено iнших суттєвих ключових питань з аудиту, окрiм тих, що включенi в
пiдставу для висловлення думки iз застереженням.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 5.6 щодо вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв
товариства. Аудитори не були присутнi пiд час проведення рiчної iнвентаризацiї активiв та
зобов'язань станом на 31 грудня 2018 року. З урахуванням такого обмеження висловлення
думки щодо достовiрностi даних про основнi засоби та матерiальнi цiнностi на кiнець звiтного
року базувалось виключно на пiдставi альтернативних аудиторських процедур. Нашу думку не
було модифiковано щодо цього питання.
Не змiнюючи думку щодо фiнансової звiтностi АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон",
звертаємо увагу на той факт, що вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi
тривають в Українi, може негативно вплинути на економiку України та, на операцiйну
дiяльнiсть АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" зокрема.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання тi достовiрне подання фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою метою є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та складання звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi,
проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве
викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки;
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi
отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттям
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу
її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Роздiл 2 "Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв"
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв та власного капiталу вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31.12.2018 р. складає 26397 тис. грн. Статутний
капiтал складає 25888 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом становить 509 тис. грн.
Розмiр статутного капiталу АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" за даними
бухгалтерського облiку на 31.12.2018 року складає 25888000 грн. i подiлений на 103552000
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна та вiдповiдає заявленому в
Статутi товариства, зареєстрованому 06.06.2017 року за №164600093378. Статутний капiтал
товариством сплачено повнiстю згiдно встановлених термiнiв.
Частка держави в статутному фондi Товариства 96,1290% (Держава Україна в особi суб'єкта
управлiння об'єктами державної власностi - Регiонального вiддiлення Фонду державного
майна України по Тернопiльськiй областi, код ЄДРПОУ14037372).
Аудиторами пiдтверджується дотримання Товариством вимог п.3 ст.155 Цивiльного кодексу
України щодо вартостi чистих активiв Товариства на 31.12.2018 р.
Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства.
Пiд час проведення аудиту нами оцiнено ризики суттєвого викривлення фiнансової

звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть
аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" аудиторський ризик
суттєвого викривлення фiнансової звiтностi, розрахований аудитором iдентифiкований та
оцiнений як низький. Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення
фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства чи помилки. Однак, через властивi
обмеження аудиту iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової
звiтностi можна не виявити навiть у тому разi, якщо аудит належно спрямований i виконується
вiдповiдно до МСА.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено.
Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм
чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
Пов`язанi особи товариства
Аудиторами проведено необхiднi процедури, що ефективнi для досягнення мети аудиту
операцiй з пов'язаними сторонами згiдно МСА 550 "Пов`язанi сторони" Результати виконаних
процедур вiдповiдно задокументованi i свiдчать, що, на нашу думку:
- мав мiсце належний облiк i розкриття iдентифiкованих вiдносин та операцiй з пов'язаними
сторонами вiдповiдно до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi;
- вплив вiдносин i операцiй мiж пов'язаними сторонами не є таким, що не забезпечує
достовiрне подання чи не потребує коригувань фiнансової звiтностi.
Подiї пiсля дати балансу
Аудиторами проведено процедури вивчення та iдентифiкацiї подiй, що сталися в перiод мiж
31.12.2018 року та датою аудиторського висновку.
Вiдбулася змiна власника контрольного пакету акцiй АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
(17.01.2019 року ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал", код ЄДРПОУ 37752996, адреса:
81400, Львiвська область, м. Самбiр, вул. Виговського, 7).
Вiдповiдно до МСА 560 "Подальшi подiї" нами не виявлено пiдстав, що мали б привести до
коригування фiнансової звiтностi товариства внаслiдок подiй пiсля дати балансу.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї, яка мала мiсце у Товариства у 2018 роцi
1. Аудиторами було одержано достатньо доказiв вiдносно виконання значних правочинiв (10 i
бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi)
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року складала 54163 тис. грн. Сума
мiнiмального правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам у 2018 роцi складала 5416,3
тис. грн.
Протягом 2018 року Товариством було укладено значний правочин, а саме укладання
договору та передачу в оренду частини примiщень, що вiдбулося на пiдставi рiшення
Наглядової ради вiд 09.01.2018 року, протокол №1. Спiввiдношення ринкової вартостi майна,
яке передається в оренду, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi становить 24.11%.
2. Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон", якi вiдбулися 20.04.2018
року (протокол №19) прийнято рiшення про змiну типу на приватне акцiонерне товариство.

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiститься
в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських
формувань - 14.05.2018 року. Повне найменування товариства до змiни: Публiчне акцiонерне
товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон". Повне найменування товариства пiсля змiни:
Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон".
3. Протягом 2018 року вiдбулись змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:
- рiшенням Рiчних загальних зборах акцiонерiв, протокол №19 вiд 20.04.2018 р., обрано новий
склад Наглядової Ради та Ревiзiйної комiсiї;
- рiшенням Наглядової Ради вiд 16.05.2018 року, протокол №6, обрано Голову Наглядової
ради;
- рiшенням Ревiзiйної комiсiї вiд 16.05.2018 року, протокол №1, обрано Голову Ревiзiйної
комiсiї;
- рiшенням наглядової ради вiд 18.06.2018 року, протокол №9, продовжено термiн
повноважень голови правлiння до 17.12.2018 року;
- рiшенням наглядової ради вiд 16.07.2018 року, протокол №11, продовжено термiн
повноважень членiв правлiння до 17.12.2018 року;
- рiшенням наглядової ради вiд 14.12.2018 року, протокол №15, продовжено термiн
повноважень членiв правлiння до 17.02.2019 року;
- рiшенням наглядової ради вiд 17.12.2018 року, протокол №16, припинено повноваження
голови правлiння та призначено члена правлiння тимчасово виконуючим обов'язки голови
правлiння.
4. В жовтнi 2018 року вiдбувся електронний аукцiон з продажу частки товариства (96,1290%
статутного капiталу) вiдповiдно до протоколу про результати електронного аукцiону № UAPS-2018-09-07-000016-2 сформованого електронною торговою системою 11.10.2018р., у
вiдповiдностi до чого 17.01.2019 року ТОВ "Самбiрський радiозавод "Сигнал" (код ЄДРПОУ
37752996, адреса: 81400, Львiвська область, м. Самбiр, вул. Виговського, 7) набуло права
власностi на домiнуючий контрольний пакт акцiй АТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон", а
саме на 99543480 простих iменних акцiй, що становить 96,1290% статутного капiталу
товариства.
Стан фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за результатами
фiнансового року
Нами здiйснено перевiрку вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi Товариства, головної
книги та аналiтичного облiку Товариства за рiк що минув станом на 31 грудня 2017 року.
Товариство протягом перiоду, що перевiрялося, дотримувалося обраної облiкової полiтики та
забезпечувало її незмiннiсть. Аудитор пiдтверджує достовiрнiсть та повноту поданої
фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод.
Пiд час аудиту аудиторами не були виявленi факти порушення Товариством норм
чинного законодавства в процесi здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання фiнансової звiтностi.
Отже, аудитори пiдтверджують повноту та достовiрнiсть вiдображення фiнансовогосподарського стану товариства за результатами фiнансового року.
Роздiл 3 "Iншi елементи"
Основнi вiдомостi про Товариство
Повне найменування
Акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
Код за ЄДРПОУ
22607719
Мiсцезнаходження 46023, Україна, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6
Дата i номер державної реєстрацiї 30 жовтня 1998 року

1 646 120 0000 000933
Дата внесення змiн до статуту
06.06.2016
Основнi види дiяльностi
виробництво засобiв радiозв'язку; виробництво електричного
освiтлювального устаткування; ремонт обладнання зв'язку; дослiдження й експериментальнi
розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук; постачання iнших готових страв
Середня чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2018 року 430
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є:
Аудитор Мельник Андрiй Романович, сертифiкат серiї А№006044 вiд 26.12.2005 року чинний
до 26.12.2020 року.
_____________________ Мельник А.Р.
Директор ТОВ АФ "Консул"
Сертифiкат аудитора серiї А 006044

_____________________ Мельник А.Р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Консул";
Код ЄДРПОУ 21131551;
(свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм № 0053, видане 26.01.2001 р. № 98 i
продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.09.2015 р. до 24.09.2020 р.);
(свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0031, видане 04.07.2013 р., термiн дiї до
24.09.2020 р.);
(свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №330/4 вiд 09.09.2016 р.).
Адреса аудитора: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, тел/факс (0352)43-00-23;
Дата i номер договору: №57 вiд 23.10.2018 року
Дата початку та дата закiнчення аудиту: 23.10.2018 року по 15.02.2019 року
Дата аудиторського висновку:
15 лютого 2019 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю
емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно
до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента,
звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i
здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній

Вид інформації

1
09.01.2018

інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
10.01.2018

20.04.2018
14.05.2018
16.05.2018
18.06.2018
16.07.2018
14.12.2018
17.12.2018

23.04.2018
14.05.2018
17.05.2018
20.06.2018
16.07.2018
17.12.2018
18.12.2018

3
Відомості про прийняття рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

