Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння

Карпик Я.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

15.04.2015
М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
22607719
4. Місцезнаходження
Тернопільська , ,, 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6
5. Міжміський код, телефон та факс
0352 243014 0352 244007
6. Електронна поштова адреса
karpik@orion.te.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

"Бюлетень. Цiннi папери України" № 68

16.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/zvitnis
t
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

15.04.201
5
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

33. Примітки

Окремi форми не заповнювались через те, що:
- вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв"язку з тим,
що товариство не приймало участi у створенi жодних юридичних осiб ;
- послугами рейтенгового агенства не користувались;
- облiгацiї, iншi цiннi папери емiтентом не випускалися;
- похiдних цiнних паперiв в емiтента немає;
- викуплення власних акцiй протягом звiтного перiоду не було;
- iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались;
- протягом 2014 року не виникало вiдомостей щодо особливої iнформацiї емiтента;
- iнформацiя, наведена в пунктах 19-27, вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство немає
iпотечного покриття та не є емiтентом сертифiкатiв ФОН;
- вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, емiтентом викладено текст
аудиторського висновку (звiту);
- рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента складалась вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку;
- звiт про стан об"єкта нерухомостi не розкривається через вiдсутнiсть емiсiї цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом
передачi об"єкта житлового будiвництва;
- похiднi цiннi папери вiдсутнi;
- iнформацiя про обсяги виробництва i реалiзацiї основних видiв продукцiї та
iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що товариство не
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД;
- боргових цiнних паперiв емiтентом не випускалось.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
вiдсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації
30.10.1998
4. Територія (область)
Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)
25888000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
596
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. Органи управління підприємства
д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
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

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу
)

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

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

2

3

4

5

АЕ
198459

09.12.201
4

Служба
безпеки
України

Необмежен
а

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.

Розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт i модернiзацiя
вiйськової технiки

Опис

АВ
597909

04.12.201
2

Мiнiстерство
економiчног
о 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.

Державна
Придбання, зберiгання, перевезення, використання прекурсорiв
служба
АГ
28.12.201
(списку 2 таблицi 4) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних
України з
№576978
1
речовин i прекупсорiв"
контролю за
наркотиками

Опис

Дозвiл на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною
таємницею

Опис

Необмежен
а

16.12.2016

передбачається, що термiн дiї вказаної лiцензiї
буде продовжено на 5 рокiв, оскiльки товариство
продовжує використовувати у виробництвi
прекурсори.

ТЕЗ-2011- 23.06.201
688
1

Служба
безпеки
України

01.06.2016

Передбачається, що по закiнченнi дiї дозволу
планується його продовження, оскiльки
товариство продовжує дiяльнiсть пов'язану з
державною таємницею.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата введення
посади

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на
посаду корпоративного секретаря

корпоративного
секретаря
1

2

3

10.01.2007

12.03.2013

Плiшко Наталiя Павлiвна

Опис

Рiшенням наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" 12.03.2013 року корпоративним секретарем
обрано Плiшко Наталiю Павлiвну термiном на три роки, яка до цього часу працювала на
посадi корпоративного секретаря з 2007 рокуi. Для ефективної роботи на посадi - навчалась на
курсах пiдвищення квалiфiкацiї з управлiння корпоративними правами за програмою:
“Корпоративний секретар”. Рiшенням екзаменацiйної комiсiї Фонду державного майна
України та Торгово - промислової палати України вiд 23 лютого 2007 року (протокол № 3/КС) їй
присвоєно квалiфiкацiю “Секретар корпоративний”. Отримала сертифiкат № 050042/КС, брала
участь у семiнарi в Центрi корпоративного управлiння, що органiзовувався Мiжнародним
iнститутом бiзнесу в м. Києвi на тему: “Новий Закон України “Про акцiонернi товариства”:
дiяльнiсть органiв управлiння АТ та захист прав акцiонерiв” про що отримала свiдоцтво № КП41/0209 вiд 25.02.2009 року. До займаної посади Плiшко Н.П. працювала референтом голови
правлiння товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Фонд державного майна
України

00032945

01133 м. Київ
Кутузова, 18/9

96.1862

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

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

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

Усього

96.1862

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н 14037372 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято
рiшення про призначення складу наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi
товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ по
Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,1862 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки
членiв наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi: Процкiв Ольгу Петрiвну першого заступника начальника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi. Рiшенням наглядової ради товариства
вiд 05.07.2011 року, головою наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" обрано Процкiв О.П. У якої не було
судимостi за корисливi та посадовi злочини, згоди на розкриття паспортних даних товариством не
отримано. Повноваження та обов'язки голови та членiв наглядової ради визначаються Статутом та
Положенням про наглядову раду товариства. Члени Наглядової ради мають право: - 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; - вимагати скликання позачергового
засiдання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової
ради Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - особисто брати участь у чергових 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; - 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; - керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом
, Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення,
прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою товариства; - дотримуватися встановлених Законом та
внутрiшнiми положеннями товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися встановлених Законом та Статутом товариства правил та
процедур щодо укладання значних правочинiв; - 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; - своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени Наглядової ради несуть цивiльноправову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями
(бездiяльнiстю). - Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке
завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени Наглядової ради, якi порушили
покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi
пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або цивiльно-правовим
договором, укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право звернутися з позовом до члена
Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення загальних зборiв. - Порядок
притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства
України та цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради. Винагорода в 2014 роцi за
виконання обов'язкiв голови та членiв наглядової ради - представникiв держави не виплачувалась. Змiн у
складi голови та членiв наглядової ради пiсля їх обрання не було, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв,
якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад наглядової ради не
вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297
"Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром
України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на
засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв.
Повноваження голови та членiв наглядової ради продовжено до рiчних загальних зборiв у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Регiональне вiддiлення фрнду державного майна України по Тернопiльськiй областi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н 14037372 д/н

4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято
рiшення про призначення складу наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi
товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ по
Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,1862 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки
членiв наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi: Юсiченка Володимира
Олександровича - заступника начальника управлiння вiддiлу розвитку ОПК Мiнiстерства економiчного
розвитку i торгiвлi України. У всiх членiв наглядової ради не було судимостi за корисливi та посадовi
злочини, згоди на розкриття паспортних даних товариством не отримано. Повноваження та обов'язки
голови та членiв наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про наглядову раду товариства.
Члени Наглядової ради мають право: - 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; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради
зобов'язанi: - особисто брати участь у чергових 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; - 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; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом , Положенням про наглядову раду,
iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та
Наглядовою радою товариства; - дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями

товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; дотримуватися встановлених Законом та Статутом товариства правил та процедур щодо укладання значних
правочинiв; - 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; своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства. - Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед
Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). - Не несуть вiдповiдальностi
члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у
голосуваннi. - Члени Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у
розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним
законодавством України або цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому
збиткiв на пiдставi рiшення загальних зборiв. - Порядок притягнення членiв Наглядової ради до
вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства України та цивiльно-правовим договором,
укладеним з членом Наглядової ради. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов'язкiв голови та членiв
наглядової ради - представникiв держави не виплачувалась. Змiн у складi голови та членiв наглядової ради
пiсля їх обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести
25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у
вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання
управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або
Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової
ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Повноваження голови та
членiв наглядової ради продовжено до рiчних загальних зборiв у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н 14037372 д/н
4) рік народження**
0

5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято
рiшення про призначення складу наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi
товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ по
Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,1862 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки
членiв наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi: Гецька Василя
Володимировича - заступника Голови Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї. У всiх членiв
наглядової ради не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, згоди на розкриття паспортних даних
товариством не отримано. Повноваження та обов'язки голови та членiв наглядової ради визначаються
Статутом та Положенням про наглядову раду товариства. Члени Наглядової ради мають право: 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; - вимагати
скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - надавати у письмовiй формi зауваження
на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: - особисто брати участь у
чергових 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; - 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; - керуватися у своїй дiяльностi чинним
законодавством України, Статутом , Положенням про наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами
Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою радою товариства; дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями товариства правил та процедур щодо
укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися встановлених Законом та
Статутом товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; - 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; - своєчасно надавати загальним
зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени
Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi
Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). - Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi
голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени
Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв,
завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством
України або цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право
звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi
рiшення загальних зборiв. - Порядок притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється
нормами чинного законодавства України та цивiльно-правовим договором, укладеним з членом
Наглядової ради. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов'язкiв голови та членiв наглядової ради представникiв держави не виплачувалась. Змiн у складi голови та членiв наглядової ради пiсля їх обрання у
2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на
яких планувалось переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови
Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними
правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром
завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань
пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Повноваження голови та членiв наглядової ради
продовжено до рiчних загальних зборiв у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н 14037372 д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
0

6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято
рiшення про призначення складу наглядової ради Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi
товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ по
Тернопiльськiй областi , як акцiонером, який володiє 96,1862 % акцiями Товариства, виконувати обов"язки
членiв наглядової ради призначено чотири представники держави в тому числi: Рожик Iнну Євгенiвну начальника вiддiлу управлiння державним майном регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй
областi. У всiх членiв наглядової ради не було судимостi за корисливi та посадовi злочини, згоди на
розкриття паспортних даних товариством не отримано. Повноваження та обов'язки голови та членiв
наглядової ради визначаються Статутом та Положенням про наглядову раду товариства. Члени Наглядової
ради мають право: - 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; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; - надавати у
письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi: особисто брати участь у чергових 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; - 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; - керуватися у
своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом , Положенням про наглядову раду, iншими
внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами та Наглядовою
радою товариства; - дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми положеннями товариства правил
та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть; - дотримуватися
встановлених Законом та Статутом товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинiв; 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; - своєчасно надавати
загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
- Члени Наглядової ради несуть цивiльно-правову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi

Товариству їх винними дiями (бездiяльнiстю). - Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi
голосували проти рiшення, яке завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени
Наглядової ради, якi порушили покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв,
завданих Товариству, якщо iншi пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством
України або цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право
звернутися з позовом до члена Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi
рiшення загальних зборiв. - Порядок притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється
нормами чинного законодавства України та цивiльно-правовим договором, укладеним з членом
Наглядової ради. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов'язкiв голови та членiв наглядової ради представникiв держави не виплачувалась. Змiн у складi голови та членiв наглядової ради пiсля їх обрання у
2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на
яких планувалось переобрати склад наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови
Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними
правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром
завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань
пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Повноваження голови та членiв наглядової ради
продовжено до рiчних загальних зборiв у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член наглядової ради, начальник вiддiлу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Владика Iгор Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
33

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВО "Орiон", заступник начальникавiддiлу головного конструктора.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Владика I.Д. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та iдентифiкацiйного коду.
Займає посаду начальника вiддiлу технiчного та метрологiчного забезпечення ПАТ "ТРЗ "Орiон".
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про наглядову раду товариства: Члени
Наглядової ради мають право: - 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; - вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради
зобов'язанi: - особисто брати участь у чергових 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; - 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; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом Товариства, Положенням про
наглядову раду, iншими внутрiшнiми документами Товариства; - виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами та Наглядовою радою Товариства; - дотримуватися встановлених Законом та внутрiшнiми
положеннями Товариства правил та процедур щодо укладання правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть; - дотримуватися встановлених Законом та Товариством правил та процедур щодо
укладання значних правочинiв; - 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; - своєчасно надавати загальним зборам, Наглядовiй радi повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени Наглядової ради несуть цивiльноправову вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, завданi Товариству їх винними дiями
(бездiяльнiстю). - Не несуть вiдповiдальностi члени Наглядової ради, якi голосували проти рiшення, яке
завдало збиткiв Товариству, або не брали участi у голосуваннi. - Члени Наглядової ради, якi порушили
покладенi на них обов'язки, несуть вiдповiдальнiсть у розмiрi збиткiв, завданих Товариству, якщо iншi
пiдстави та розмiр вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України або цивiльно-правовим
договором, укладеним з членом Наглядової ради. - Товариство має право звернутися з позовом до члена
Наглядової ради про вiдшкодування завданих йому збиткiв на пiдставi рiшення загальних зборiв. - Порядок
притягнення членiв Наглядової ради до вiдповiдальностi регулюється нормами чинного законодавства
України та цивiльно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради. Винагорода в 2014 роцi за
виконання обов'язкiв члена наглядової ради виплачувалась згiдно Положення про оплату працi посадових

осiб товариства. Член наглядової ради не дав згоди на розкриття розмiру виплаченої заробiтної плати у
2014 роцi. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав. Не погашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає, стаж роботи 33 рокiи. Попередня посада: заступник начальника вiддiлу головного
конструктора ВО "Орiон".
Змiн у складi голови та членiв наглядової ради пiсля їх обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi
збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
наглядової ради не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29
березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних
загальних зборiв. Повноваження голови та членiв наглядової ради продовжено до рiчних загальних зборiв у
2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карпик Ярослав Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВО "Орiон, генеральний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2012 три роки
9) Опис
Карпик Я.М. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та iдентифiкацiйного коду.
Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ (Протокол вiд 20.04.2012 р. № 14) обраний головою
правлiння термiном на три роки. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом товариства та
укладеним з головою наглядової ради контрактом: Керiвник зобов'язаний: - здiйснювати оперативне
управлiння товариством, органiзовувати його виробничо-господарську, соцiальну та iншу дiяльнiсть,
забезпечувати виконання завдань товариства, передбачених Статутом товариства; - виконувати такi функцiї
i обов'язки щодо органiзацiї та забезпечення дiяльностi товариства: - виконувати рiшення Загальних зборiв
товариства; - виконувати рiшення Наглядової ради; - органiзовувати впровадження у виробництво нової
технiки i прогресивної технологiї; - органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних та iнших
зобов'язань, що взятi товариством; - органiзовувати матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi
товариства; - органiзовувати реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої товариством, у тому числi робiт та
послуг; - налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi
товариства; - забезпечувати товариство квалiфiкованими кадрами; - органiзовувати впровадження нових
прогресивних форм i методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для
високопродуктивної працi у товариствi; - створювати для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi
умови для роботи у товариствi; - органiзовувати виконання екологiчних програм; - виконувати iншi
обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це передбачено чинним законодавством;
- органiзовувати збереження та ефективне використання майна та прибутку товариства i державного
майна, що не увiйшло до статутного фонду товариства. - зобов'язується забезпечувати прибуткову
дiяльнiсть товариства; Дiяльнiсть Керiвника, спрямована на збiльшення прибутку товариства, не повинна
здiйснюватись на шкоду товариству. Керiвник щокварталу не пiзнiше 30 числа мiсяця, наступного за
звiтним, подає Наглядовiй радi звiти про результати роботи за звiтний перiод ; Керiвник кожного кварталу
зобов'язаний особисто звiтуватися перед органом приватизацiї та Наглядовою радою про хiд лiквiдацiї
заборгованостi до бюджету, по виплатi заробiтної плати та простроченої кредиторської та дебiторської
заборгованостi, в тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй та за iноземними кредитами,
отриманими пiд гарантiї уряду. Керiвник забезпечує подання до регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України щоквартальної та рiчної фiнансової i статистичної звiтностi для проведення
фiнансово-економiчного аналiзу дiяльностi товариства в установленi термiни: щокварталу, до 25 числа
мiсяця, наступного за звiтним перiодом: 1) форму №1 "Баланс" ; 2) форму № 2 "Звiт про фiнансовi
результати" ; 3) форму 1-Б "Звiт про фiнансовi результати i кредиторську та дебiторську заборгованiсть" ; 4)
форму 1-ПВ "Звiт з працi"; 5) форму 1-ПВ "Звiт про стан заборгованостi з виплати заробiтної плати"; 6) форму
1-П (термiнова) "Термiновий звiт пiдприємства про виробництво промислової продукцiї (робiт, послуг)"; 7)
форму 2-iнвестицiї "Звiт про капiтальнi iнвестицiї; 8) форму "Зведена таблиця основних показникiв, якi
комплексно характеризують господарську дiяльнiсть пiдприємства". щорiчно, до 20 лютого, додатково до
вищезазначеного перелiку документiв: 1) форму № 3 "Звiт про рух грошових коштiв"; 2) форму № 4 "Звiт
про власний капiтал"; 3) форму № 5 "Примiтки до фiнансової звiтностi". Керiвник подає на погодження до
регiонального вiддiлення Фонду державного майна України проект фiнансового плану на наступний рiк у
термiни визначенi органом приватизацiї. Фiнансовий план складається в порядку, строки та за формою,
визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України та Мiнiстерством економiки України. Керiвник несе особисту
вiдповiдальнiсть за досягнення показникiв рiчного фiнансового плану. Керiвник передає Наглядовiй радi по
одному примiрнику виданих ним наказiв i розпоряджень (окрiм кадрових). На вимогу Наглядової ради та

Загальних зборiв ПАТ Керiвник подає їм поточну iнформацiю про дiяльнiсть товариства. Наглядова рада або
Загальнi збори ПАТ мають право вимагати вiд Керiвника позачергово звiтувати про його дiї , якщо вiн: - не
виконує умов Контракту, належним чином свої обов'язки з ефективного управлiння товариством i
розпорядження його майном, а також державним майном, що не увiйшло до статутного фонду товариства;
- передав iншим особам, втратив або розтратив майно товариства внаслiдок недбалостi, невиконання або
виконання неналежним чином своїх обов'язкiв. Наглядова рада або Загальнi збори ПАТ мають право
заборонити передачу або вiдчуження майна товариства, якщо такi дiї можуть завдати шкоди товариству.
Керiвник виконує функцiї i зобов'язання, якi чинним законодавством покладаються на товариство i
закрiпленi за Керiвником. Керiвник зобов'язаний забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної
iнформацiї в товариствi, а також здiйснювати органiзацiйнi та практичнi заходи по створенню умов для
забезпечення охорони державної таємницi. Керiвник зобов'язаний органiзувати вiйськовий облiк та
мобiлiзацiйнi заходи вiдповiдно до чинного законодавства України з метою збереження мобiлiзацiйних
потужностей та запасiв мобiлiзацiйного матерiального резерву. Керiвник несе особисту вiдповiдальнiсть за
створення боргiв товариства i доведення його до банкрутства. Керiвник зобов'язаний у разi винесення
судом ухвали про проведення лiквiдацiї або санацiї товариства та призначення керуючого санацiєю у
тижневий термiн повiдомити Фонд державного майна України про прийняте судом рiшення. Керiвник
зобов'язаний вжити дiєвих заходiв щодо лiквiдацiї боргiв товариства, у тому числi з лiквiдацiї боргiв до
бюджету, з виплати заробiтної плати працiвникам товариства, простроченої кредиторської та дебiторської
заборгованостi товариству, у тому числi при проведеннi експортно-iмпортних операцiй, та за iноземними
кредитами, отриманими пiд гарантiї Уряду. У разi наявностi прострочених боргiв товариства Керiвник
розробляє та подає до регiонального вiддiлення Фонду державного майна України графiки погашення
заборгованостей та несе особисту вiдповiдальнiсть за виконання графiкiв погашення заборгованостей
товариства. Керiвник вiд iменi власника зобов'язаний укласти колективну угоду з однiєю або кiлькома
профспiлковими чи iншими, уповноваженими на представництво трудовим колективом, органами, а у разi
вiдсутностi таких органiв - представниками трудящих, обраними i уповноваженими трудовим колективом.
Керiвник зобов'язаний виконувати умови колективної угоди, яка укладалась ним i несе персональну
вiдповiдальнiсть за невиконання умов колективної угоди вiдповiдно до чинного законодавства України
(ст.45 КЗпПУ). Керiвник зобов'язаний виконувати умови галузевої угоди. Керiвник зобов'язаний всебiчно
сприяти уповноваженiй особi i представнику держави в органах управлiння товариства, призначеним
Фондом державного майна України. Керiвник зобов'язаний у десятиденний термiн з дня проведення
загальних зборiв акцiонерiв товариства подати представнику держави протокол загальних зборiв
акцiонерiв. Керiвник зобов'язаний надати уповноваженiй особi i представнику держави в органах
управлiння товариства iнформацiю щодо: дати проведення та порядку денного загальних зборiв акцiонерiв
(у тижневий термiн з дати прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв); - виконання
рiшень Загальних зборiв товариства та Наглядової ради; - подання до регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України проекту фiнансового плану; - подання до регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України щоквартальної та рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до чинного
законодавства, у термiни та в обсягах, що визначаються органом приватизацiї; - фiнансово-економiчного
стану товариства (щокварталу, для пiдготовки звiтностi перед Фондом); - виконання графiкiв погашення
заборгованостей товариства (щокварталу, у разi наявностi таких заборгованостей); - управлiння
товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, тарифної та цiнової полiтики; - створення товариством
дочiрнiх пiдприємств, в тому числi пiдприємств з iноземними iнвестицiями, фiлiй, представництв та
компанiй за межами України; - емiсiйної дiяльностi товариства; - укладання товариством договорiв про
заставу та оренду рухомого та нерухомого майна; - винесення судом ухвали про порушення справи про
банкрутство товариства, про проведення санацiї товариства та призначення керуючого санацiєю. Керiвник
зобов'язаний дотримуватись вимог Порядку випуску, авалювання, акцептування, iндосування та погашення
векселiв, що випускаються державними пiдприємствами та акцiонерними товариствами, у статутному

фондi яких частка держави перевищує 50 вiдсоткiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 06.03.2002 N 262. Керiвник зобов'язаний проходити атестацiю вiдповiдно до Положення про
проведення атестацiї керiвникiв виконавчих органiв акцiонерних товариств, у тому числi державних
холдингових компанiй, у статутному фондi яких державна частка перевищує 50 вiдсоткiв, затвердженого
наказом Фонду державного майна України вiд 23.03.2004 N 558, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї
України 24.05.2004 за N 642/9241. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов'язкiв голови правлiння
виплачувалась на пiдставi контракту та рiшень наглядової ради. Голова правлiння не дав згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014 р. Працює за сумiсництвом завiдувачем фiлiалу
кафедри економiчного аналiзу Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету, який
знахлдиться за адресою м.Тернопiль, вул. Львiвська,11. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Стаж роботи 42 роки. Попередня посада: генеральний директор ВО "Орiон".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння, перший заступник голови правлiння - технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Жегестовський Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВО "Орiон", технiчний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2012 три роки
9) Опис
Жегестовський В.I. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Член правлiння, перший
заступник голови правлiння - технiчний директор ПАТ "ТРЗ"Орiон". Призначений на посаду рiшенням
наглядової ради 17.08.2012 року. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про
правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства: Член правлiння зобов'язується :
- особисто виконувати покладенi на нього обов'язки; - неухильно дотримуватись вимог Статуту та
внутрiшнiх документiв товариства, здiйснювати оперативне управлiння товариством, забезпечувати
виконання завдань товариства, передбачених Статутом товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв
товариства; - виконувати рiшення Наглядової ради та Правлiння товариства; - виконувати доручення голови
правлiння Товариства, наданi в рамках його компетенцiї; - органiзовувати виконання виробничих програм,
договiрних та iнших зобов'язань, що взятi товариством; - налагоджувати технiчне та технологiчне
забезпечення дiяльностi товариства; - органiзовувати впровадження у виробництво нової технiки i
прогресивної технологiї; - органiзовувати реалiзацiю (збут) продукцiї, виробленої товариством, у тому числi
робiт та послуг; - органiзовувати виконання екологiчних програм; - створювати для працiвникiв нормальнi,
безпечнi i сприятливi умови для роботи у товариствi; - постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та
квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; - виконувати iншi обов'язки з органiзацiї
забезпечення дiяльностi товариства, якщо це передбачено чинним законодавством; - органiзовувати
збереження та ефективне використання майна товариства i державного майна, що не увiйшло до
статутного фонду товариства; - забезпечувати прибуткову дiяльнiсть товариства; - забезпечувати
збереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в товариствi, а також здiйснювати органiзацiйнi та
практичнi заходи по створенню умов для забезпечення охорони державної таємницi; - повiдомляти органи
управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням
посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть
зашкодити їхнiм iнтересам; - забезпечувати якiсне проведення переговорiв, особливо мiжнародних та
укладання контрактiв; - забезпечувати впровадження нових технологiй, нових виробiв технiки, особливо в
iнструментальному виробництвi; - забезпечувати активнiсть служби в сферi будiвництва, своєчасного
отримання дозволiв, пiдготовки проектно-кошторисної документацiї, оформлення прав на землю,
своєчасного проведення вiдповiдних тендерiв; - забезпечувати повне i своєчасне функцiонування енерго,
водо i теплопостачання, проведення протипожежних заходiв i якiсного транспортного обслуговування; забезпечувати розробку i проведення системної рекламної роботи - основної рушiйної сили для успiшної
маркетингової дiяльностi пiдприємства в цiлому; - використовувати передовий досвiд, напрацювання
ефективних зв'язкiв з громадськiстю; - знизити залишки готової продукцiї на складi до мiсячного запасу; забезпечувати виконання показникiв фiнансового плану. Винагорода в 2014 р. за виконання обов'язкiв
члена правлiння виплачувалась у вiдповiдностi з Положенням про оплату працi посадових осiб товариства.
Член правлiння не дав згоди на розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014 р. Змiни
на посадi у звiтному роцi не було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж
роботи 35 рокiв. Попередня посада: технiчний директор ВО "Орiон". Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння, заступник голови правлiння - директор з питань економiки та управлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Костецький Володимир Ярославович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1956
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВО "Орiон", комерцiйний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2012 три роки
9) Опис
Костецький В.Я. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та iдентифiкацiйного кода.
Член правлiння, заступник голови правлiння - директор з питань економiки та управлiння ПАТ "ТРЗ" Орiон".
Призначений на посаду рiшенням наглядової ради 17.08.2012 року. Повноваження та обов'язки
визначаються Статутом, Положенням про правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами
товариства: Член правлiння зобов'язується : - особисто виконувати покладенi на нього обов'язки; неухильно дотримуватись вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, здiйснювати оперативне
управлiння товариством, забезпечувати виконання завдань товариства, передбачених Статутом товариства;
- виконувати рiшення Загальних зборiв товариства; - виконувати рiшення Наглядової ради та Правлiння
товариства; - виконувати доручення голови правлiння Товариства, наданi в рамках його компетенцiї; органiзовувати виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi товариством; налагоджувати юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi товариства;
- органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i методiв господарювання, створення

органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi у товариствi; - створювати для
працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi умови для роботи у товариствi; - постiйно пiдвищувати рiвень
своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; - виконувати iншi обов'язки з
органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це передбачено чинним законодавством; органiзовувати збереження та ефективне використання майна та прибутку товариства i державного майна,
що не увiйшло до статутного фонду товариства; - забезпечувати прибуткову дiяльнiсть товариства; забезпечувати подання до регiонального вiддiлення Фонду державного майна України щоквартальної та
рiчної фiнансової i статистичної звiтностi для проведення фiнансово-економiчного аналiзу дiяльностi
товариства в установленi термiни; - забезпечувати подання на погодження до регiонального вiддiлення
Фонду державного майна України проект фiнансового плану на наступний рiк у термiни визначенi органом
приватизацiї; - забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в товариствi, а також
здiйснювати органiзацiйнi та практичнi заходи по створенню умов для забезпечення охорони державної
таємницi; - повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали
вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв Товариства, не
допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтересам; - забезпечувати надiйну роботу
комп'ютерного центру, впровадження нових технологiй та системи iнформацiйного забезпечення
дiяльностi пiдприємства; - створити систему економiчних важелiв динамiчного розвитку як за кiлькiсними
так i якiсними показниками, на основi реформування системи оплати працi i форм матерiального
стимулювання; - впровадити дiєву систему контролю затратностi виробництва, економiї матерiальних та
енергоресурсiв, зниження накладних витрат; - надати пропозицiї щодо ефективного функцiонування
соцiальної сфери, намiтити шляхи i досягнення її окупностi; - забезпечувати виконання показникiв
фiнансового плану. Винагорода в 2014 р. за виконання обов'язкiв члена правлiння виплачувалась у
вiдповiдностi з Положенням про оплату працi посадових осiб товариства. Член правлiння не дав згоди на
розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014 р. Змiни на посадi у звiтному роцi не
було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Стаж роботи 39 рокiв. Попередня посада: комерцiйний директор ВО "Орiон". Посади на будь-яких iнших
пiдприємствах не обiймав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння, заступник голови правлiння - директор з виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сипень Iгор Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**

1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВО "Орiон", директор з виробництва.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2012 три роки
9) Опис
Сипень I.М. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та iдентифiкацiйного кода. Член
правлiння, заступник голови правлiння- директор з виробництва ПАТ "ТРЗ" Орiон". Призначений на посаду
рiшенням наглядової ради 17.08.2012 року. Повноваження та обов'язки визначаються Статутом,
Положенням про правлiння та iншими внутрiшнiми нормативними документами товариства: Член
правлiння зобов'язується : - особисто виконувати покладенi на нього обов'язки; - неухильно дотримуватись
вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, здiйснювати оперативне управлiння товариством,
забезпечувати виконання завдань товариства, передбачених Статутом товариства; - виконувати рiшення
Загальних зборiв товариства; - виконувати рiшення Наглядової ради та Правлiння товариства; - виконувати
доручення голови правлiння Товариства, наданi в рамках його компетенцiї; - органiзовувати виконання
виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань, що взятi товариством; - органiзовувати матерiальнотехнiчне забезпечення дiяльностi товариства; - органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i
методiв господарювання, створення органiзацiйних i економiчних умов для високопродуктивної працi у
товариствi; - створювати для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi умови для роботи у товариствi; постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання своїх обов'язкiв; виконувати iншi обов'язки з органiзацiї забезпечення дiяльностi товариства, якщо це передбачено чинним
законодавством; - органiзовувати збереження та ефективне використання майна товариства i державного
майна, що не увiйшло до статутного фонду товариства; - забезпечувати прибуткову дiяльнiсть товариства; забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в товариствi, а також здiйснювати
органiзацiйнi та практичнi заходи по створенню умов для забезпечення охорони державної таємницi; повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi Товариства, що стали вiдомi у
зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв Товариства, не допускати дiй
та вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтересам; - забезпечувати виконання планiв та динамiчне
нарощування обсягiв виробництва; - знизити залишки ТМЦ та обсяги незавершеного виробництва до
нормативного рiвня; - домогтися дiєвої спiвпрацi з постачальниками по своєчасному забезпеченню
виробництва матерiалами i комплектуючими; - пiдвищити дiлову активнiсть виробничих служб,
впровадження нових технологiй, пiдвищення якостi продукцiї; - забезпечувати виконання показникiв
фiнансового плану. Винагорода в 2014 р. за виконання обов'язкiв члена правлiння виплачувалась у

вiдповiдностi з Положенням про оплату працi посадових осiб товариства. Член правлiння не дав згоди на
розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014 р. Змiни на посадi у звiтному роцi не
було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 39 рокiв. Попередня
посада: директор з виробництва ВО "Орiон". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член правлiння, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бездух Марiя Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВО "Орiон", головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.08.2012 три роки
9) Опис
Бездух М.П. не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та iдентифiкацiйного кода.
Працює головним бухгалтером ПАТ "ТРЗ "Орiон". Призначена на посаду рiшенням наглядової ради
17.08.2012 року. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера та члена Правлiння визначаються

Статутом, Положенням про правлiння та внутрiшнiми нормативними документами товариства. Член
правлiння зобов'язується : - особисто виконувати покладенi на нього обов'язки; - неухильно дотримуватись
вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв товариства; виконувати рiшення Наглядової ради та Правлiння товариства; - виконувати доручення голови правлiння
Товариства, наданi в рамках його компетенцiї; - налагоджувати бухгалтерське та iнформацiйне
забезпечення дiяльностi товариства; - органiзовувати впровадження нових прогресивних форм i методiв
ведення бухгалтерського облiку у товариствi; - створювати для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi
умови для роботи; - постiйно пiдвищувати рiвень своїх знань та квалiфiкацiї, необхiдних для виконання
своїх обов'язкiв; - органiзовувати збереження та ефективне використання майна та прибутку товариства i
державного майна, що не увiйшло до статутного фонду товариства; - забезпечувати прибуткову дiяльнiсть
товариства; - забезпечувати подання до регiонального вiддiлення Фонду державного майна України
щоквартальної та рiчної фiнансової i статистичної звiтностi для проведення фiнансово-економiчного аналiзу
дiяльностi товариства в установленi термiни; - забезпечувати подання на погодження до регiонального
вiддiлення Фонду державного майна України проект фiнансового плану на наступний рiк у термiни
визначенi органом приватизацiї; - забезпечувати збереження таємницi та конфiденцiйної iнформацiї в
товариствi, а також здiйснювати органiзацiйнi та практичнi заходи по створенню умов для забезпечення
охорони державної таємницi; - повiдомляти органи управлiння Товариства про виявленi недолiки в роботi
Товариства, що стали вiдомi у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв; - забезпечувати права акцiонерiв
Товариства, не допускати дiй та вчинкiв, якi можуть зашкодити їхнiм iнтересам; - забезпечувати повноту i
достовiрнiсть бухгалтерського облiку всiх господарсько- фiнансових операцiй; - оперативно контролювати
виконання зобов'язань перед бюджетом, банкiвськими установами i другими державними органами,
пiдвищити вiдповiдальнiсть всiх працiвникiв за виконання функцiй облiку i контролю; - дотримуватися
кошторисної дисциплiни, досягнення прибутковостi, нарощування власного капiталу. - забезпечувати
виконання показникiв фiнансового плану.
Винагорода в 2014 р. за виконання обов'язкiв члена правлiння виплачувалась у вiдповiдностi до Положення
про оплату працi посадових осiб товариства. Член правлiння не дала згоди на розкриття iнформацiї про
розмiр отриманої заробiтної плати у 2014 р. Змiни на посадi у звiтному роцi не було. Не погашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж роботи 42 роки. Попередня посада: головний
бухгалтер ВО "Орiон". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н 14037372 д/н

4) рік народження**
0
5) освіта**
0
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ "Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12, прийнято
рiшення про обрання нового складу ревiзiйної комiсiї Товариства. Згiдно положення про ревiзiйну комiсiю,
склад ревiзiйної комiсiї обрано термiном на три роки. До складу ревiзiйної комiсiї Товариства обрано: представника Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi Паламарчука Андрiя Зiновiйовича
- головного спецiалiста вiддiлу управлiння корпоративними правами держави; - вiдповiдно до Закону
України "Про управлiння об"єктами державної власностi" вiд 21.09.2006 року до складу ревiзiйної комiсiї
Товариства обрано представника контрольно - ревiзiйного управлiння Кондрацького Ореста Михайловича начальника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та послуг контрольно - ревiзiйного
управлiння в Тернопiльськiй областi; - представника акцiонера Балик Руслану Ярославiвну - начальника
вiддiлу економiки ПАТ "ТРЗ "Орiон"; - акцiонера Рiпку Iвана Миколайовича - бухгалтера - ревiзора ПАТ "ТРЗ
"Орiон"; - представника акцiонера Козуб Наталiю Михайлiвну - начальника планово-економiчного бюро
цеху 230 ПАТ "ТРЗ "Орiон". На першому засiданнi ревiзiйної комiсiї Головою ревiзiйної комiсiї Товариства
обрано Паламарчука А.З. Повноваження та обов'язки голови i членiв ревiзiйної комiсiї визначаються
Статутом та положення про ревiзiйну комiсiю товариства: Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд
посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених
на неї функцiй, протягом 10 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та
документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо
питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; - оглядати
примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання наглядової
ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної
комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; - вносити
пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансовогосподарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами

кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.
Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй
радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати загальним зборам
акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i
порушення; - негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi
виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i
порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або
виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї. Завчасно
повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї iз
зазначенням причини вiдсутностi; - 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
ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi ревiзiйну комiсiю,
наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - своєчасно надавати
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов'язкiв
голови ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов"язкiв членiв
ревiзiйної комiсiї виплачувалась у вiдповiдностi до Положення про оплату працi посадових осiб товариства.
Члени ревiзiйної комiсiї не дали згоди на розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у
2014 роцi. У Голови та всiх членiв ревiзiйної комiсiї не було судимостi за корисливi та посадовi злочини,
дозволу на розкриття паспортних даних членiв ревiзiйної комiсiї Товариством не отримано.
Змiн у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi
збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29
березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних
загальних зборiв. Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї продовжено до рiчних загальних зборiв
у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Балик Руслана Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ТРЗ "Орiон", iнженер з нормування працi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Балик Р.Я. не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних та iдентифiкацiйного коду. Член
ревiзiйної комiсiї, обрана рiчними загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 року. Займає посаду
начальника вiддiлу економiки ПАТ "ТРЗ "Орiон". Повноваження та обов"язки члена ревiзiйної комiсiї
визначаються Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного
виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 днiв з дати подання письмової вимоги про надання
такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну
наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання
наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени
ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у
фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними
зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв,
аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх
наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати загальним
зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi

недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та
зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час
перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї
зобов'язанi: - брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної
комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - 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
ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi ревiзiйну комiсiю,
наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - своєчасно надавати
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов"язкiв
членiв ревiзiйної комiсiї виплачувалась у вiдповiдностi до Положення про оплату працi посадових осiб
товариства. Балик Р.Я. не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014
роцi. У даного члена ревiзiйної комiсiї не було судимостi за корисливi та посадовi злочини. Балик Р.Я. не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Змiн у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi
збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29
березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних
загальних зборiв. Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї продовжено до рiчних загальних зборiв
у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Контрольно-ревiзiйне управлiння в Тернопiльськiй областi
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н 21137097 д/н

4) рік народження**
0
5) освіта**
д/н
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
У вiдповiдностi до Закону України "Про управлiння об"єктами державної власностi" вiд 21.09.2006 року РВ
ФДМУ по Тернопiльськiй областi до складу ревiзiйної комiсiї Товариства запропоновано, та на загальних
зборах акцiонерiв 15.04.2011 року обрано представника контрольно - ревiзiйного управлiння Кондрацького
Ореста Михайловича 1959 року народження - начальника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального
виробництва та послуг контрольно-ревiзiйного управлiння в Тернопiльськiй областi. Освiта вища, роботи 26
рокiв, мiсця роботи та посади не змiнював. Повноваження та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї
визначаються Статутом та положення про ревiзiйну комiсiю товариства: Ревiзiйна комiсiя має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного
виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 днiв з дати подання письмової вимоги про надання
такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну
наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання
наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени
ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у
фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними
зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв,
аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх
наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати загальним
зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi
недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та
зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час

перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї
зобов'язанi: - брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної
комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - 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
ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi ревiзiйну комiсiю,
наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - своєчасно надавати
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов'язкiв члена
ревiзiйної комiсiї - представника держави не виплачувалась. У даного члена ревiзiйної комiсiї не було
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Кондрацький О М. посади на будь-яких iнших пiдприємствах
не обiймав.
Змiн у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi
збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29
березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних
загальних зборiв. Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї продовжено до рiчних загальних зборiв
у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рiпка Iван Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**

1964
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ТРЗ "Орiон", провiдний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Рiпка I.М. член ревiзiйної комiсiї, обраний рiчними загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 року, займає
посаду бухгалтера - ревiзора ПАТ "ТРЗ "Орiон", керiвної посади не займав, не дав згоди на розкриття
паспортних даних та iдентифiкацiйного коду. Повноваження та обов"язки члена ревiзiйної комiсiї
визначаються Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна комiсiя має право: отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного
виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 днiв з дати подання письмової вимоги про надання
такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв
Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну
наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання
наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени
ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у
фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними
зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв,
аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх
наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати загальним
зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi
недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства та
зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час
перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї
зобов'язанi: - брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної

комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - 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
ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi ревiзiйну комiсiю,
наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - своєчасно надавати
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов"язкiв члена
ревiзiйної комiсiї виплачувалась у вiдповiдностi до Положення про оплату працi посадових осiб товариства.
Рiпка I.М. не далв згоди на розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014 роцi. У
даного члена ревiзiйної комiсiї не було судимостi за корисливi та посадовi злочини. Рiпка I.М. не обiймає
посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Змiн у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi
збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014 року та на яких планувалось переобрати склад
ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29
березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння корпоративними правами держави" не було
погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних
загальних зборiв. Повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї продовжено до рiчних загальних зборiв
у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член ревiзiйної комiсiї, начальник бюро цеху ПАТ "ТРЗ "Орiон"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козуб Наталя Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1979
5) освіта**

Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ТРЗ "Орiон", iнженер з нормування працi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.04.2011 три роки
9) Опис
Козуб Н.М. член ревiзiйної комiсiї, обрана рiчними загальними зборами акцiонерiв 15.04.2011 року, працює
на посадi начальника планово-економiчного бюро цеху 230 ПАТ "ТРЗ "Орiон", не дала згоди на розкриття
паспортних даних та iдентифiкацiйного коду, керiвної посади не займала. Повноваження та обов"язки
члена ревiзiйної комiсiї визначаються Статутом Товариства та Положенням про ревiзiйну комiсiю: Ревiзiйна
комiсiя має право: - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для
належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 10 днiв з дати подання письмової вимоги про
надання такої iнформацiї та документацiї; - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та
працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення
перевiрок; - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх
фактичну наявнiсть; - iнiцiювати проведення засiдання правлiння та вимагати проведення позачергового
засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози
суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого
голосу; - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв
у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; - у разi необхiдностi та у межах затвердженого
загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв,
експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: - проводити плановi та позаплановi перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та
надавати їх наглядовiй радi, правлiнню та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки; - доповiдати
загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення; - негайно iнформувати наглядову раду та правлiння про факти шахрайства
та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час
перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; - вимагати
скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам
Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї
зобов'язанi: - брати участь у загальних зборах акцiонерiв, перевiрках та засiданнях ревiзiйної комiсiї.
Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках та засiданнях ревiзiйної
комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; - 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
ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх

iнтересах або в iнтересах третiх осiб; - повiдомити протягом 10 днiв у письмовiй формi ревiзiйну комiсiю,
наглядову раду та правлiння Товариства про втрату статусу акцiонера Товариства; - своєчасно надавати
ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам акцiонерiв повну i точну iнформацiю про
дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. - Члени ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть,
повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або
неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Винагорода в 2014 роцi за виконання обов"язкiв
членiв ревiзiйної комiсiї виплачувалась у вiдповiдностi до Положення про оплату працi посадових осiб
товариства. Козуб Н.М. не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2014
роцi. У даного члена ревiзiйної комiсiї не було судимостi за корисливi та посадовi злочини. Козуб Н.М. не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн у складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї пiсля їх
обрання у 2011 роцi не було, оскiльки рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi планувалось провести 25.04.2014
року та на яких планувалось переобрати склад ревiзiйної комiсiї не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до
Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння
корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром України або Першим вiцепрем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на засiдання наглядової ради
товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Повноваження голови та членiв
ревiзiйної комiсiї продовжено до рiчних загальних зборiв у 2015 роцi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

1

2

Голова наглядової ради
та три члени наглядової
ради (представники
держави)

Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

Регiональне вiддiлення
Фонду державного
майна України по
Тернопiльськiй облатi

д/н 14037372 д/н

99602720

96.1862

99602720

0

0

0

Член наглядової ради,
начальник вiддiлу ПАТ
"ТРЗ "Орiон"

Владика Iгор Дмитрович

д/н д/н д/н

2000

0.0019

2000

0

0

0

Голова правлiння

Карпик Ярослав
Михайлович

д/в д/в д/в

1000

0.0010

1000

0

0

0

Член правлiння, перший
заступник голови
правлiння,- технiчний
директор

Жегестовський
Володимир Iванович

д/н д/н д/н

1000

0.0010

1000

0

0

0

Член правлiння,
заступник голови
правлiння - директор з
питань економiки та
управлiння

Костецький Володимир
Ярославович

д/н д/н д/н

3000

0.0029

3000

0

0

0

Член правлiння,
заступник голови
правлiння - директор з
виробництва

Сипень Iгор Михайлович

д/н д/н д/н

2000

0.0019

2000

0

0

0

Член правлiння,
головний бухгалтер

Бездух Марiя Павлiвна

д/н д/н д/н

1000

0.0010

1000

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Регiональне вiддiлення
Фонду державного
майна України по
Тернопiльськiй областi

д/н 14037372

99602720

96.1862

99602720

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї,
бухгалтер-ревiзор ПАТ
"ТРЗ "Орiон"

Рiпка Iван Миколайович

д/н д/н д/н

960

0.0010

960

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї

Контрольно-ревiзiйне
управлiння в
Тернопiльськiй областi

д/н 21137097 д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї,
начальник вiддiлу ПАТ
"ТРЗ "Орiон"

Балик Руслана
Ярославiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної комiсiї,
начальник бюро ц.230,
ПАТ "ТРЗ "Орiон"

Козуб Наталя Михайлiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

99612720

96.1959

99612720

0

0

0

Усього

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

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Регiональне вiддiлення Фонду
державного майна України по
Тернопiльськiй областi

14037372

46023 Тернопільська , м.
Тернопiль Танцорова, 11

99602720

96.186

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

99602720

96.186

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

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

Усього

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

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

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

99602720

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

99602720

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X

25.04.2014

0

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi було заплановано провести 25.04.2014 року не вiдбулись, оскiльки
у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi
питання управлiння корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром
України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування представникам держави на
засiдання наглядової ради товариства з питань пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

43062

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000416

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

43062

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

14.05.2015

Дата виплати
дивідендів

01.07.2015

Опис

За результатами дiяльностi товариства у 2014 роцi отримано чистий прибуток в сумi 86123 грн.
Керуючись пунктами 2 та з статтi 30 Закону України "Про акцiонернi товариства" на Рiчнi загальнi
збори акцiонерiв, якi заплановано провести 24.04.2015 року, виноситься питання щодо
затвердження розмiру рiчних дивiдендiв за результатами дiяльностi товариства у 2014 роцi.
Згiдно проекту рiшення голосування на загальних зборах , затвердженого наглядовою радою
14.04.2015 року:
" 8.1.1. Затвердити розподiл чистого прибутку, отриманого товариством за результатами
дiяльностi у 2014 роцi:
- фонд дивiдендiв – 50%;
- фонд розвитку виробництва, в тому числi на модернiзацiю внутрiшнього виробництва,
впровадження ресурсозберiгаючих та енергоефективних технологiй – 35 %;
- фонд матерiального заохочення та соцiального розвитку - 10%;
- резервний капiтал - 5%.
При змiнi вимог законодавчих та нормативних актiв щодо базового нормативу вiдрахування
частки прибутку, що спрямовуються на виплату дивiдендiв за результатами фiнансовогосподарської дiяльностi у 2014 роцi на момент проведення загальних зборiв:
8.1.2. Розподiлити отриманий товариством за результатами дiяльностi у 2014 роцi чистий
прибуток:
- в частинi виплати рiчних дивiдендiв вiдповiдно до вимог законодавчих та нормативних актiв, що
дiють на час проведення загальних зборiв акцiонерi;
- резервний капiтал – 5%;
- залишок розподiлити в рiвних частинах у фонд розвитку виробництва та фонд матерiального
заохочення.

8.2.Скласти перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв станом на14.05.2015 року;
8.3.Виплату дивiдендiв провести в строк з 14.05.2015 до 01.07.2015.
Перерахувати суму дивiдендiв фiзичних осiб в дитячий будинок м. Тернополя."
Про результати всiх прийнятих рiшень Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ТРЗ "Орiон" (в
тому числi з питань про виплату дивiдендiв), акцiонери будуть повiдомленi 27.04.2015 року
шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на власному веб-сайтi товариства за адресою:
http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/oholoshennia.
За результатами дiяльностi емiтента за попереднiй перiод (2013 рiк) було отримано збитки,
рiшень про виплату дивiдендiв не приймалось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
("Центральний депозитарiй")

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Київська , м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

Рiшення 2092

Назва державного органу, що видав ліцензію Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 591 04 18

Факс

044 482 52 07

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарiй ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає
депозитарнi послуги на основi договору вiд 07 травня 2013 року № Е5916/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 та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Консул"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21131551

Місцезнаходження

46008 Тернопільська , м. Тернопiль Медова, 12-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

0031

Назва державного органу, що видав ліцензію Аудиторська палата України
або інший документ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.07.2013

Міжміський код та телефон

0352 430023

Факс

0352 430023

Вид діяльності

Проведення аудиторських перевiрок

Опис

ТзОВ Аудиторська фiрма "Консул" надає аудиторськi послуги емiтенту
на основi договору № 91 вiд 23 жовтня 2014 року за перiод 15.01.2015
року по 30.01.2015 року.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21133352

Місцезнаходження

04114 Київська , м. Київ Автозаводська 54/19

Номер ліцензії або іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 263460

Назва державного органу, що видав ліцензію Нацiональна комiсiя цiнних паперiв та фондового ринку
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0322 350965

Факс

0352 350966

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

ПАТ "Унiверсал Банк" , згiдно Договору №49 вiд 26 березня 2001 року
надає послуги емiтенту щодо зберiгання цiнних паперiв в
бездокументарнiй формi на рахунках власникiв цiнних паперiв.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

1

2

3

4

5

6

639/1/98

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA1901191007

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

15.12.1998

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

103552000

25888000

100

Номінальна
Форма існування
Тип цінного паперу
вартість акцій
та форма випуску
(грн)

В результатi продажу акцiй товариства на пiльгових умовах та на 48-му сертифiкатному аукцiонi реалiзовано всього 3,87 вiдсотка акцiй. Решта
перебувають у державнiй власностi. ФДМУ неодноразово оголошував конкурс по продажу пакета акцiй (96,18%) , але безрезультатно. Один
акцiонер, який придбав акцiї на 48-му сертифiкатному аукцiонi, не вiдкрив рахунку у Зберiгача i, вiдповiдно з чинним законодавством, не набув
права власностi на них. Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Цiннi папери на
органiзацiйно-оформлених ринках не продавались. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах:
фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Мета додаткової емiсiї: Додаткової емiсiї ЦП у звiтному перiодi емiтент не
здiйснював.

XI. Опис бізнесу
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 створене 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".
За звiтний перiод фактiв злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не було.=

Управлiння товариством здiйснюють: - загальнi збори акцiонерiв; - наглядова рада; - правлiння; Для
проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства загальними зборами
обрана ревiзiйна комiсiя. Для забезпечення взаємодiї товариства з акцiонерами та iнвесторами наглядова
рада обрала корпоративного секретаря. Вищим органом управлiння ПАТ "ТРЗ "Орiон" є Загальнi збори
акцiонерiв, якi обрали наглядову раду, голову правлiння та визначили кiлькiсний склад правлiння. Всi
органи управлiння товариства виконують свої функцiї на основi положень про загальнi збори, наглядову
раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю, корпоративного секретаря. Також загальними зборами акцiонерiв
обирається ревiзiйна комiсiя. Для ведення поточної роботи наглядова рада за поданням голови правлiння
призначає директорiв по напрямках: першого заступника голови правлiння - технiчного директора,
директора з питань економiки та управлiння, директора з виробництва та головного бухгалтера. Згiдно
органiзацiйної структури технiчному директору пiдпорядкованi вiддiли розробок, маркетингу та збуту,
вiддiл технiчного та метрологiчного забезпечення технiчного контролю та випробувань; заступнику
технiчного директора пiдпорядковано технiчний вiддiл, iнструментальна служба, транспортний цех. У 2013
роцi створено групу з пошуку та впровадження нових виробiв, яку пiдпорядковано заступнику технiчного
директора. Директору з питань економiки та управлiння пiдпорядкованi вiддiли компютерних технологiй,
бухоблiку та фiнансiв, економiки та персоналу, служба соцiального розвитку також у 2013 роцi директору з
економiки пiдпорядковано юридичну групу. Директору з виробництва пiдпорядкованi служба органiзацiї
виробництва та цехи пiдприємства - гальвано-механiчний та монтажно-складальний, дiльниця з
виробництва свiтлотехнiки. Дочiрнiх пiдприємств та представництв товариство не має. Для забезпечення
всебiчного пiдходу до розгляду спецiальних питань та на виконання вiдповiдних розпоряджень державних
органiв створюються тематичнi комiсiї. Так, станом на 31.12.2014 р. працюють такi комiсiї: - комiсiя щодо
збереження майна; - постiйнодiюча технiчна комiсiя; - комiсiя з розробки проекту колективного договору; заводська та цеховi комiсiї з iнвентаризацiї майна. Змiн в органiзацiйнiй структурi в 2014 роцi не було.=

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2014 рiк склала 596 чоловiк.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом становить 5 чоловiк.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) становить 580
чоловiк. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2014 рiк складає 12342,5 тис. грн, що бiльше порiвняно з
2013 роком на 29,5% (фонд оплати працi за 2013 рiк становив 9529,6 тис. грн.)
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента: в планi соцiально-економiчного розвитку ПАТ "ТРЗ "Орiон" на 2015 рiк передбачено:

забезпечити пiдроздiли необхiдною кiлькiстю квалiфiкованих працiвникiв по спецiальностях та професiях, у
вiдповiдностi до потреби пiдприємства. =

ПАТ "ТРЗ "Орiон" не належить до жодних об"єднань пiдприємств.=

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.=

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в 2014 роцi не надходило. =

Облiкова полiтика емiтента здiйснювалась на пiдставi наказу "ПРО ОБЛIКОВУ ПОЛIТИКУ ПIДПРИЄМСТВА НА
2014 РIК" вiд 18.12.2013 р. №_60, у вiдповiдностi до якого:
I. Встановлено на пiдприємствi таку облiкову полiтику:
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:
Жегестовський В.I. – технiчний директор - голова комiсiї
Сипень I.М. – директор з виробництва – заступник голови комiсiї
Члени комiсiї:
1.Бездух М.П. – головний бухгалтер
2.Костецький В.Я. – директор з питань економiки та управлiння
3.Тимчук П.С. – заст. технiчного директора
4.Владика I.Д. – член наглядової ради
5.Балик Р.Я. – член ревiзiйної комiсiї
6.Лучкевич I.О. – заступник директора з виробництва
7.Задорожний М.В. – начальник iнструментальної служби
8.Грицеляк В.М. – начальник вiддiлу маркетингу та збуту
9.Cамодiна В.В. – нач. вiд. комп’ютерних систем i технологiй
3.Встановлено на 2014 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
статей 14.1.138, 144-148 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 2500,00 гривень, невиробничих
основних засобiв i нематерiальних активiв), що призначаються платником податку для використання у
господарськiй дiяльностi платника податку, вартiсть яких перевищує 2500,00 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 статтi 145.1
Податкового кодексу України. При цьому врахувавши, що в податковому облiку не вiдображаються
невиробничi основнi засоби, а тому для них потрiбно ввести окремi субрахунки. 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.
3.3.Вiдносити до малоцiнних необоротних активiв вiдповiдно до п.5.1. П(С)БО 7 активи з термiном
корисного використання бiльше 1 року та вартiстю до 2500,00 гривень. Амортизацiю по таких активах
нараховувати в розмiрi 50% їх вартостi при передачi їх в експлуатацiю i 50% при їх вибуттi (iнструмент i т.д.).
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).
3.5.Облiк 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, пропорцiйнiй
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 Податковим кодексом України.
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). Одиницею
облiку визначити окремий об'єкт нематерiальних активiв.
3.7.Амортизацiю 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, враховуючи вимоги статтi 145.1.1

Податкового кодексу України.
3.7.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. 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.
3.9. Фiнансовi iнвестицiї вiдображати в облiку i звiтностi вiдповiдно до П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї» з
урахуванням вимог П(С)БО 13 «Фiнансовi iнструменти».
3.10. 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. На 2014р. встановити такi коефiцiєнти: прострочення платежiв до 1 мiсяця — 1%, вiд 3
до 6 мiсяцiв — 3%, бiльше 6 мiсяцiв — 4,5%. Коефiцiєнти встановлюються щодо дебiторської заборгованостi
станом на 31.12.13 р. i протягом року не змiнюються.
3.11. Створювати забезпечення (резерв) на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства.
3.12. 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.
3.13. 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 "Транспортно-заготiвельнi 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» та статей 135, 136, 137 Податкового кодексу України на пiдставi принципу
нарахування та вiдповiдностi за допомогою рахункiв класу 7 “Доходи i результати дiяльностi”.
3.26. Класифiкацiю витрат на виробництво проводити згiдно з П(С)БО 16 «Витрати» та статями 138.8.1138.8.9 Податкового кодексу України. 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.
3.27. 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".
3.28. Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати по кожному з видiв готової продукцiї та
статей калькуляцiї з визначенням фактичної вартостi залишкiв сировини , матерiалiв i заробiтної плати .
3.29. Визнати звiтними господарськi сегменти:
- виробництво продукцiї спецiального призначення;
- виробництво цивiльної продукцiї.
3.30. 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.
3.31. 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.
3.32. 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.

3.33. 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.
II. Забезпечення органiзацiї бухгалтерського облiку
4. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вести силами вiддiлу бухгалтерiї, керованої головним бухгалтером.
4.1. Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю, розробленою вiдповiдно до
вимог п.7 ст.8 Закону № 996.
4.2. Склад бухгалтерiї встановлюється штатним розкладом, а обов'язки кожного працiвника бухгалтерського
пiдроздiлу регламентуються вiдповiдними посадовими iнструкцiями.
5.Бухгалтерський облiк вести на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань
та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї № 291 за журнально-ордерною формою з
елементами комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми.
6. Затвердити робочий план рахункiв пiдприємства з використанням рахункiв першого, другого та третього
порядку.
7. Забезпечити зберiгання первинних документiв та облiкових регiстрiв, якi були пiдставою для складання
звiтностi, а також бухгалтерських звiтiв, їх оформлення та передачу до архiву вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.
8. Забезпечити складання та подання фiнансової та iнших видiв звiтностi пiдприємства вiдповiдним
користувачам у обсязi та в строки, встановленi чинним законодавством.
9. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв перед складанням
рiчної фiнансової звiтностi та в iнших випадках, передбачених законодавством, постiйно дiючою
iнвентаризацiйною комiсiєю проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань згiдно з Iнструкцiєю по
iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових
коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженою наказом Мiнфiну України вiд 11.08.94р.№69.

10. Особи, уповноваженi пiдписувати первиннi документи, несуть вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть таких
документiв та своєчасне їх складання.
11. Керiвникам усiх структурних пiдроздiлiв забезпечити обов'язкове виконання вимог цього наказу, а
також розпоряджень головного бухгалтера, якi здiйснюються в межах його повноважень стосовно ведення
бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
12. Вести податковий облiк згiдно iз законодавством України.

1. Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент, за рахунок продажу яких емiтент
отримав 10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтнiй рiк.
Засоби радiозв?язку вiйськового призначення:
- шоломофон ШШ-1;
- апаратура внутрiшнього зв?язку та комутацiї АВЗК -1;
- радiостанцiя Р-173М;
- радiоприймач Р-173ПМ.
Засоби радiозв?язку системи «Кордон»:
- возивна радiостанцiя "Кордон А";
- стацiонарна радiостанцiя "Кордон С";
- носивна радiостанцiя "Кордон Н";
- стiйка радiообладнання “Кордон”;
- радiоретранслятор на сонячних батареях “Орiон РР-1S”.
у тому числi обсяги виробництва у грошовому виразi у звiтному роцi становили суму 41654 тис. грн.
реалiзацiя продукцiї у 2014 роцi становить 45484 тис. грн.в тому числi на експорт 11662 тис.грн., частка
експорту в обсязi продажу складає 25,6%.
2. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг.
Галузь радiозв’язку, в якiй працює ПАТ “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 ПАТ “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;
- 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 ПАТ “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 Р173” з ППРЧ, внутрiшнього переговрного пристрою “Оболонь”, нової цифрової системи радiозв’язку
“Орiон” з покращеними технiчними характеристиками.
Як пiдсумок, можна стверджувати, що розвиток рiзних видiв радiозв’язку є перспективним.
3. Залежнiсть вiд сезонних змiн.
Продукцiя ПАТ «ТРЗ «Орiон» не має залежностi вiд сезонних змiн.
4. 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,
Пакистан, Ємен, Ефiопiя, Лiвiя, Бангладеш, Туркменистан, Iрак, Болгарiя.
Проводяться роботи по вивченню можливостей постачання продукцiї на ринки:
Алжиру, Лаосу, Таджикистану, Республiки Бiлорусь, Азербайджану, Грузiї.
Зважаючи на старiння вiйськової технiки та полiтичнi реалiї в свiтi український ринок продаж вiйськової
технiки (ВТ) розширюється.
У зв’язку iз проведенням АТО на Сходi України спостерiгається рiзке 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.
Збiльшилась потреба в шоломофонах для Мiнiстерства оборони України. Освоєно нову нiшу ринку –
поставка шоломофонiв ШШ-1 для внутрiшнiх вiйськ МВС України. При позитивному вирiшеннi бюджетного
фiнансування можливе заключення 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 (146-174)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 мiлiцiя України;
- Мiнiстерство оборони України;
- Державна прикордонна служба України.
Здiйснено поставки для силових вiдомств Узбекистану, Бiлорусiї, Молдови.
Проводяться роботи по постачанню продукцiї на ринки Таджикистану, Туркменистану, Казахстану.
Важливим i одним iз стабiльних ринкiв, який витримує удари свiтової економiчної кризи, є поставка засобiв
зв’язку для залiзничного транспорту. На цьому ринку основними споживачами є:
- “Укрзалiзниця”;
- Бiлоруська залiзниця;
- Росiйська залiзниця;
- Прибалтiйська залiзниця;
- пiдприємства, що володiють пiд’їзними шляхами до залiзницi.
Проводяться роботи по продажi обладнання на ринки Туркменiстану та Казахстану. Конкуренцiя на даному
ринку надзвичайно жорстка.

5. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi
та розширення виробництва та ринкiв збуту.
Затримка поставок комплектуючих та матерiалiв iмпортного та вiтчизняного виробництва.
Зняття з виробництва комплектуючих та матерiалiв iмпортного та вiтчизняного виробництва, а як наслiдок
пошук їх замiни.
Рiзке коливання курсу долара по вiдношеннi до гривнi.
6. Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент.
ПАТ “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 “Технiка связi”
(Бiлорусiя), 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.
Основними формами продаж системи «Орiон» є:
- 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.
Основними методами проникнення на ринок спецтехнiки є:
- максимальне задоволення всiх потреб потенцiйних споживачiв;
- налаштування в алгоритмi роботи засобiв радiозв’язку важливих функцiй, що вiдсутнi в зарубiжних
аналогах, наявних на ринку;
- постiйний контроль за цiнами конкурентiв та встановлення паритетних цiн на продукцiю ПАТ “ТРЗ “Орiон”;
- використання маркетингових можливостей фiрм “Benga Electroniks Ltd” (Єгипет) та “Doba Industrial Trading
Ltd” (Ефiопiя) та iнших шляхом створення спiльного виробництва.
З метою збiльшення поставок радiостанцiй системи «Орiон-С» на експорт, що буде першочерговим
завданням на 2015 рiк, пропонується виконати наступнi завдання:
1. Продовжити переговори з представниками силових вiдомств Казахстану, Грузiї, Туркменiстану,
Таджикистану, Азербайджану з метою укладення контрактiв на поставку засобiв радiозв’язку системи
“Орiон-С”.
2. Для технiчної пiдтримки ранiше закуплених радiостанцiй пропрацювати питання забезпечення ЗIПами та
iншими необхiдними послугами пiдроздiли силових структур Узбекистану, Молдови, Бiлорусiї.
3. Продовжити переговори з фiрмами “Doba Industrial Trading Ltd” (Ефiопiя) та “Benga Elektroniks Ltd”
(Єгипет) по органiзацiї спiльного виробництва радiостанцiй “Орiон”.
4. Провести роботи по адаптацiї програмного забезпечення фiрми «Агатсистем» (Республiка Бiлорусь) до
радiостанцiй системи «Орiон –С».
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 обґрунтованих 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.
Для збiльшення обсягiв продажу радiостанцiй залiзничного зв’язку та покращення технiчних характеристик,
в 2015 роцi необхiдно:
1. Закiнчити дослiдну експлуатацiю та отримати дозвiл на постачання модернiзованої радiостанцiї “Орiон
РВ-4”.
2. Провести розробку ПАУ-В з двома режимами налаштування: автоматичним та
ручним.
3. Провести адаптацiю залiзничних радiостанцiй “Орiон” по сумiсностi в роботi iз радiостанцiями
росiйського та бiлоруського виробникiв.
4. Провести дослiдну експлуатацiю радiостанцiй “Орiон РС-6” на Латвiйськiй залiзницi
8. Iнформацiя про 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 ПАТ “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 ПАТ “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;
- 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 ПАТ “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 Р173” з ППРЧ, внутрiшнього переговрного 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 ПАТ “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, ламп iз галогеновими

та свiтлодiодними пальниками є надзвичайно перспективним для пiдприємства та дозволить значно
наростити обсяги випуску товарної продукцiї.
9. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента.
Основними конкурентами в сегментi ринку радiозв’язку для вiйськової технiки 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.
Конкурентами в сегментi ринку засобiв спецтехнiки для силових структур є:
- концерн “Весна”, м. Днiпропетровськ (автомобiльнi та стацiонарнi радiостанцiї);
- фiрма “Арком”, м. Київ (носивнi та приховано-носивнi радiостанцiї).
На зовнiшньому ринку основними конкурентами є радiостанцiї росiйського виробництва системи “Аварiс”
ВО “Радiй”, проводяться розробки аналогiчних радiостанцiй ВО “Агат” Республiки Бiлорусь.
Конкуренцiя на ринку засобiв радiозв?язку для залiзницi надзвичайно жорстка.
Основними конкурентами є:
- ПАТ “Новатор”, м. Хмельницький;
- ВО “Електросигнал”, м. Воронеж, Росiя;
- Владимирський радiозавод, м. Владимир, Росiя;
- завод “Супутник”, м. Молодiжне, Бiлорусiя;
- Iжевський радiозавод, м. Iжевськ, Росiя;
- Новосибiрський радiозавод, м. Новосибiрськ, Росiя.
На ринку носивних радiостанцiй для потреб залiзницi основними конкурентами є:
- ТОВ “Енергобудсервiс ЛТД”, м. Київ;
- фiрма “Арком”, м. Київ;
- концерн “Алекс”, м. Київ;
- фiрма “Доля i К”, м. Київ.
10. Перспективнi плани розвитку пiдприємства.
1. Засоби радiозв?язку вiйськового призначення:
- виготовити дослiднi зразки виробу АВЗК «Оболонь» та провести комплекс випробувань згiдно з
договором iз ДП «ЛОРТА»;
- розробити та виготовити дослiднi взiрцi ранцевих радiостанцiй з ППРЧ;
- розробити та виготовити дослiднi взiрцi носивних радiостанцiй з ППРЧ;
- розробити та виготовити дослiднi взiрцi IР-шлюза для виходу радiостанцiї «Орiон Р-173» в мережу IРтелефонiї.
2. Засоби радiозв?язку системи «Орiон»:
- завершити розробку та виготовити дослiднi зразки системи цифрового радiозв’язку “Кордон” для роботи
в дiапазонi частот (146 – 174) МГц (носивнi, возивнi, базовi радiостанцiї);
- розробити систему цифрового радiозв?язку для роботи в дiапазонi частот (403 – 430) МГц на замовлення
МНС (носивнi, возивнi, базовi радiостанцiї);
- розробити носивну радiостанцiю на дiапазон (30-75) МГц для сумiсної роботи з радiостанцiєю Р-173М;
- провести роботи по введенню режиму криптозахисту для всiх радiостанцiй, що постачаються для силових
структур;
- розробити архiватор мови для радiостанцiї «Орiон РВ-4М».
3. Побутова технiка
- впровадити у виробництво телевiзiйнi антени для цифрового телебачення.
11. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв
у загальному обсязi постачання.

За 2014 рiк обсяг закупiвлi сировини i матерiалiв склав 1 637 826 грн. Два основних постачальники за
основними видами сировини i матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсотка у загальному обсязi постачання ТзОВ "Ольга" м. Харкiв, поставила латунний та мiдний прокат на суму 287780 грн.; ТОВ "Азовська кабельна
компанiя" поставила кабель ШПЕВ-8 на суму 775722 грн.
12. У разi, якщо емiтент здiйснює свою дiяльнiсть у декiлькох країнах, необхiдно зазначити тi країни, у яких
емiтентом отримано 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за звiтнiй рiк.
Вiд поставки продукцiї в Болгарiю емiтентом отримано 20,4 вiдсотка вiд загальної суми доходiв за звiтний
рiк.
13. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва,
реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть
емiтента в майбутньому).
Постiйне удосконалення iснуючого виробництва, використання малоенергоємних технологiй, збiльшення
продуктивностi працi та об’ємiв випуску, зниження цiн на закупiвлю матерiалiв та комплектуючих виробiв.
Випуск спецiалiзованих систем радiозв’язку безпосередньо пiд конкретного споживача. Пошук шляхiв
випуску дешевих засобiв радiозв’язку. Технiчне вдосконалення виробiв.
Застосування у виробництвi новiтнього обладнання та комплектуючих. Впровадження нової системи
управлiння якiстю продукцiї вiдповiдно до вимог ДСТУ ISO 9001-2009 на всiх стадiях технологiчного циклу.
Виконання плану забезпечення якостi. Вдосконалення технологiї. Використання сучасної елементної бази та
матерiалiв.
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.
Розширення виробництва енергозберiгаючих ламп.
Постiйне нарощування обсягiв непрофiльних робiт платних послуг. Пошук iнвесторiв з метою створення
спiльного виробництва. Стимулювання генерацiї iдей працiвниками пiдприємства з метою розробки та
виготовлення нової продукцiї.=

З метою економiї енергозатрат та пiдвищення коефiцiєнта корисної дiї, у 2012 роцi емiтентом придбано
установку компресорну ВК-15Е-8 вартiстю 44735, 37 грн., установку унiверсальну АТС Панасонiк вартiстю
83332,5 грн.;
у 2013 роцi придбано котел КВТ - 1000 "Горинь" вартiстю 156986 грн. У 2014 роцi емiтентом придбано
автомобiль марки Mersedes-Benz-811 вартiстю 133916,67 грн, вагу АС 110/С вартiстю 14858 грн.
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.=

У звiтному перiодi емiтентом не укладались правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової
ради, членами правлiння, афiлiйованими особами та iн. правочини.=

Балансова вартiсть основних фондiв станом на 31.12.2014 року складає 26,36 млн. грн. Рiвень зносу
основних фондiв - 68,9% в тому числi: будiвель 59,5%, технологiчного обладнання - 90,9%, в товариствi

нараховується 300 одиниць дiючого технологiчного обладнання. Середнiй коефiцiєнт завантаження
обладнання при однозмiннiй роботi за 5 рокiв складає 58,2%, що вказує про можливiсть нарощування
об'єктiв виробництва на майбутнє. Все майно перебуває на вiдповiдальному зберiнаннi i знаходиться на
площах пiдроздiлiв, за якими воно закрiплене. Мiсце знаходження основних засобiв - ПАТ "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.=

Пропозицiї ПАТ "ТРЗ "Орiон" щодо висвiтлення проблемних питань, якi потребують врегулювання на
законодавчому рiвнi:
1. Сприяння у наданнi технiчної та фiнансової допомоги з доведення технiчних параметрiв до вимог ТУ.
проведення випробувань у вiйськах та встановленнi на озброєння, що дасть змогу поставити у серiйне
виробництво сучасну радiостанцiю "Орiон Р-173" з ППРЧ та цифрову апаратуру внутрiшнього зв'язку та
комутацiї "АВЗК - Дiалог".
2. Сприяння у фiнансуваннi розробки системи радiозв'язку "Орiон" з функцiями радiозв'язку та мобiльного
стiльникового GSM зв'язку. необхiдного для: держприкордонслужби, МВС, МНС та iнших силових вiдомств.
3.Сприяння в отриманнi висновку вiд Мiнекономрозвитку про те. що ПАТ "ТРЗ "Орiон" є розробником та
єдиним українським виробником засобiв радiозв'язку для вiйськової технiки, а саме: радiостанцiї Р-173М.
радiоприймача Р-174ПМ, апаратури внутрiшнього зв'язку та комутацiї АВЗК1, шоломофона ШШ-1, вузлiв та
блокiв до вище вказаної продукцiї.
4. Створення дiєвого механiзму держзамовлення для потреб держави.
5. Передбачення на державному рiвнi пiльгове кредитування пiдприємств-виробникiв з виготовлення
продукцiї для потреб проведення АТО та силових вiдомств.
6. Сприяння розробки концепцiї розвитку системи радiозв'язку для потреб органiв державного управлiння
Мiнекономрозвитку України спiльно з зацiкавленими вiдомствами, при максимальному залученнi
українських виробникiв.=

Iнформацiя щодо сплати штрафних санкцiй:
- Єдиний соцiальний внесок – 748237,97 грн.;
- згiдно акту перевiрки Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi – 5955,79 грн.;
- ПДВ – 56210,51 грн.;
- згiдно акту перевiрки дотримання вимог валютного законодавства – 4161,45 грн.;
- згiдно акту перевiрки сплати екологiчного податку – 40,30 грн.;
- сплата вiдсоткiв за користування розстрочкою по сплатi за землю – 10713,39 грн..
Всього емiтентом сплачено штрафних санкцiй на суму 825319,41 грн.

Фiнансування пiдприємства прооводиться з використанням власних коштiв та залученням
короткострокових кредитiв банкiв.. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi пiдприємства за 2014 рiк
становить 0,002 i покращився в порявняннi з минулим роком з (-0,20) до 0,002. Дохiд вiд реалiзацiї

продукцiї в 2014 роцi збiльшився порiвняно з 2013 роком в 1,7 рази. Отримано прибуткiв в 2014 роцi 86 тис.
грн.. в 2013 роцi збитки складали 5532 тис. грн. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi у звiтному роцi становить
0,18 при нормативному значеннi 0,2 - 0,35. Показує, яку частку короткострокової заборгованостi
пiдприємство зможе погасити найближчим часом. В нашому випадку пiдприємство може погасити 18%
короткострокової заборгованостi, вiдбулося збiльшення коштiв на рахунку пiдприємства порiвняно з
минулим роком. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати
поточних зобов'язань.Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi за 2014 рiк становить 0,57 i збiльшився порiвняно з
2013 роком в 1,4 рази (коефiцiєнт швидкої лiквiдностi за 2013 рiк - 0,412). Опримальне значення цього
коефiцiєнта 0,7-0.8. В 2014 роцi коефiцiєнт загальної лiквiдностi (лiквiдної платоспроможностi) складає 1,86.
Показник, знаходиться в межах нормативного значення. Це характеризує достатнiсть ресурсiв
пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Показники оцiнки
дiлової активностi в 2014 роцi значно покращились порiвняно з 2013 роком. У звiтному перiодi порiвняно з
минулим роком коефiцiєнт оборотностi активiв збiльшився в 1,8 рази з 0,498 до 0,88. Оборотнi кошти
пiдприємством використовувались у звiтному перiодi ефективнiше, фiнансово-господарська дiяльнiсть
покращилась. У звiтному перiодi коефiцiєнт оборотностi власного капiталу збiльшився в 1,8 рази порiвняно
з минулим роком. Показники, якi характеризують фiнансовий стан пiдприємств - коефiцiєнти фiнансової
незалежностi. В звiтному перiодi вiдповiдають нормативному значенню коефiцiєнти фiнансової
незалежностi та фiнансової стабiльностi, пiдприємство можна вважати вiдносно незалежним вiд фiнансових
джерел.=

У вiдповiдностi до наказу пiдприємства № 117 вiд 10.09.2008 року "Про конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю", iнформацiя щодо укладених договорiв та стану їх виконання, належить до перелiку
конфiденцiйної та не може бути оприлюднена.=

Проектом плану виробництва на 2015 рiк передбачено випуск товарної продукцiї на суму 56.5 млн. грн. на
що укладено договари iз замовниками та ведуться переговори по укладанню договорiв по засобах
радiозв'язку для залiзниць Латвiї, Бiлорусiї, для спецпiдроздiлiв Туркменiстану, Узбекистану, Казахстану,
Таджикистану, для мiнiстерств оборони Єгипту, Iндiї, В'єтнаму, Лiвiї. Для досягнення запланованих
показникiв, покращення i стабiлiзацiї фiнансово-економiчного стану в 2015 роцi правлiнням розроблений
план соцiально-економiчного розвитку пiдприємства, основнi заходи якого направленi на:
- дослiдження та розробку конкурентоздатної продукцiї (новi розробки виробiв спецтехнiки, розробка та
вдосконалення засобiв радiозв'язку систем "Орiон" - введення цифрового режиму роботи);
- збiльшення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї;
- зниження затратностi виробництва, пiдвищення ефективностi використання матерiальних та енергетичних
ресурсiв;
- пiдвищення продуктивностi працi;
- пiдвищення ефективностi роботи пiдприємства з метою пошуку нових споживачiв на продукцiю;
- впровадження нових прогресивних технологiй виробництва;
- iнвестування коштiв в новi види обдаднання. Виконання розроблених заходiв дасть можливiсть досягти
запланованих показникiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства.=

За звiтний перiод вiддiлом розробок було виконано такi роботи:
- завершена робота над програмним забнзпеченням та пiдготовлено двi радiостанцiї "Орiон Р-173" для
демонстрацiї їх роботи у режимi ППРЧ у В'єтнамi;
- пiдготовлено вироби АВЗК Р-174 ("Дiалог") для вiдправки у Єгипет для демонстрацiї їх роботи
iнозамовнику;
- модернiзовано плату селектора (3-1), плату управлiння (3-4) блока ЗМ з використанням нової елементної
бази;
- розроблено груповi ЗIП для всiх радiостанцiй, що виготовляються пiдприємством;
- розроблено КД та виготовлено установну партiю телевiзiйних антен для цифрового телебачення;
- розроблено КД та виготовлено дослiдний зразок сушарки для овочiв та фруктiв;
- проводились роботи по розробцi системи цифрового радiозв'язку "Кордон" у дiапазонi частот (146-174)
МГц (носим радiостанцiя).
За звiтний перiод (2014 рiк) емiтентом було видiлено кошти у сумi 609,4 тис. грн. на дослiдження та
розробку нових виробiв.=

У 2014 роцi ПАТ "ТРЗ "Орiон" проводив претензiйно-позовну роботу, що дало змогу значно зменшити
дебiторську заборгованiсть перед пiдприємством, а саме:
- 09.01.2014р. Господарським судом м.Києва видано судовий Наказ №910/20994/13 про стягнення з ДП
"КиївськийБронетанковий завод" на користь ПАТ "ТРЗ "Орiон" заборгованiсть 625585,06 грн. Вимоги
виконано в повному обсязi.
- 30.04.2014р. Харкiвське Конструкторське бюро з машинобудування iм. А. Морозова (КП ХКБМ) (боржник)
провело розрахунки за поставлену продукцiю на суму 1042002,68 грн.
- 18.03.2014р. Господарським судом Тернопiльської областi видано судовий Наказ у справi №921/1288/13г/5 про стягнення з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сатва I.К."на користь ПАТ "ТРЗ "Орiон"
заборгованiсть 40580 грн. боргу, 1711 повернення витратзi зплати судового збору, рiшення виконано у
повному обсязi.
- на прмусовому виконаннi у Другому вiддiлi державної виконавчої служби Тернопiльського мiського
управлiння юстицiї знаходиться Наказ Господарського суду Тернопiльської областi вiд 04.12.2012р., справа
№5/38/5022-812/2012 про стягнення заборгованостi з ПП "Приватбуд - А" у сумi 371000 грн. на користь ПАТ
"ТРЗ "Орiон", рiшення не виконано.
- 07.05.2014р. Господарським судом Тернопiльської областi винесено рiшення у справi №921/228/14-г/5
про стягнення з ПП "Свiт Керамiки" на користь ПАТ "ТРЗ "Орiон" заборгованiсть 46250 грн. та 1827 грн.
судового збору. Вимоги виконано у повному обсязi.
- 26.06.2014р. ПАТ "ТРЗ "Орiон" було надiслано лист-вимогу ДП "Миколаївський ремонтно-механiчний
завод" (ДП Миколаївський бронетанковий завод) про погашення заборгованостi на суму 223590 грн.
Боржником було перераховано 60000 грн., сума боргу зменшилась до 163590 грн.
- 16.07.2014 року Господарським судом Тернопiльської областi порушено провадження у справi
№921/709/14-г/1 про стягнення з пiдприємця Вальчишин Лiдiї Романiвни на користь ПАТ "ТРЗ "Орiон"
заборгованостi в сумi 17983 грн. Заборгованiсть погашена у повному обсязi.
- 06.10.2014 року Господарським судом Тернопiльської областi винесено рiшення у справi №921/723/14-г/1
про стягнення з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сатва I.К." на користь ПАТ "ТРЗ "Орiон"
заборгованiсть в сумi 120091 грн. Заборгованiсть погашена в повному обсязi.
- емiтент звернувся з листом в Тернопiльську прокуратуру з нагляду за додержанням законiв у воєннiй
сферi для подальшого реагування у зв'язку iз iгноруванням державними пiдприємствами Претензiй на
предмет погашення заборгованостi, а саме:

- заборгованiсть ДП "Львiвський науково-дослiдний радiотехнiчний iнститут" перед ПАТ "ТРЗ "Орiон"
складає 188317 грн.;
-заборгованiсть ДП "Завод iм.Малишева" перед емiтентом складає 131686 грн.=

За останнi три роки обсяг випуску товарної продукцiї склав 116,6 млн. грн. Обсяги товарної продукцiї за
2014 рiк склали 41,7 млн.грн. та збiльшились порiвняно з минулим роком в 1,7 рази, але зменшились на
16,8% порявняно з 2012 роком. За 2012-2014 роки реалiзовано продукцiї на суму 124,3 млн. грн. За 2014 рiк
реалiзовано продукцiї на суму 45,5 млн.грн., що бiльше в 1,7 рази порiвняно з 2013 роком. Обсяги
реалiзацiї продукцiї за 2014 рiк зменшились порiвняно з 2012 роком на 11,7%. За результатами фiнансовогосподарської дiяльностi в 2014 роцi пiдприємство отримало прибутки в розмiрi 86 тис. грн. В 2013 роцi
були отриманi збитки в розмiрi 5532 тис.грн., в 2012 роцi прибутки склали 18 тис. грн. Середньоспискова
чисельнiсть працiвникiв пiдприємства за 2012 рiк становила 697 чол.. 2013 рiк - 627 чол., 2014 рiк - 596 чол.
Середня заробiтна плата в еквiвалентi повної зайнятостi в 2014 роцi становила 3061 грн. i збiльшилась на
21% порiвняно з 2013 роком (середня заробiтна плата в еквiвалентi повної зайнятостi в 2013 роцi - 2529
грн.) та збiльшилась на 30% порiвняно з 2012 роком (середня заробiтна плата в еквiвалентi повної
зайнятостi в 2012 роцi - 2354 грн.).=

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

26332

25991

0

0

26332

25991

будівлі та
споруди

21412

21407

0

0

21412

21407

машини та
обладнання

2220

1774

0

0

2220

1774

транспортні
засоби

135

311

0

0

135

311

інші

2565

2499

0

0

2565

2499

2. Невиробничого
призначення:

392

375

0

0

392

375

будівлі та
споруди

358

344

0

0

358

344

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

інші

34

31

0

0

34

31

26724

26366

0

0

26724

26366

Найменування
основних засобів

Усього

Опис 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 2014 рiк складає 1563
тис. грн.
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 суму 1708 тис. грн., в тому
числi у розрiзi груп:
будинки та споруди – 796 тис. грн.;
машини та обладнання - 86 тис. грн.;
транспортнi засоби – 199 тис. грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар – 15 тис. грн.;
iншi основнi засоби –14 тис. грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 598 тис. грн.
Проведено ремонт основних засобiв на суму 158 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв у розрiзi
груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Строк корисного використання (мiсяцi) Знос Залишкова
вартiсть
Будинки та споруди 48950 300 27315 21635
Транспортнi засоби 21802 120 20137 1665
Машини та обладнання 1454 120 1143 311
Iнструменти, прилади, iнвентар 2803 120 2586 217
Iншi основнi засоби 212 144 124 88
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 6911 - 4461 2450
Всього: 82132 х 55766 26366
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 року Товариство продало основнi засоби, при цьому вiдобразило зменшення первiсної
вартостi на суму 3663 тис. грн., списання зносу на суму 3160 тис. грн.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в
кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi корегуються.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

39175

39112

Статутний капітал
(тис. грн.)

25888

25888

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

25888

25888

Опис

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 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 31.12.14 р. складають 52882
тис.грн. Розрахункова вартiсть активiв на кiнець звiтного перiоду складає 39175 тис. грн.
Зобов"язання, усього за звiтний перiод складають 13707 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою
вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 13287
тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 13288 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою
вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 13224
тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним
капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 13224 тис.грн.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

3476

X

X

короткостроковий кредит
банку

15.02.2012

1426

15

13.02.2015

короткостроковий кредит
банку

02.12.2014

2050

16

31.03.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі за
похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1204

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

9027

X

X

Усього зобов'язань

X

13707

X

X

Опис:

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 зобов"язання за цiнними паперами, за облiгацiями, за iпотечними
цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами ( у тому числi за
похiдними цiнними паперами ) , за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

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

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

Вид інформації

1

2

3

01.09.2014

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

26.06.2014

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Консул"

21131551

вул. Медова, 12-А,
м.Тернопiль 24008

0053 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2014
умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Консул"

21131551

вул. Медова, 12-А,
м.Тернопiль, 46008

0053 26.01.2001

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

№ 91
вiд «30» сiчня 2015 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Тернопiльський радiозавод «Орiон»
станом на 31 грудня 2014 року
Адресат – власники цiнних паперiв, керiвництво емiтента Публiчного акцiонерного товариства «Тернопiльський
радiозавод «Орiон» та Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – НКЦПФР).
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Консул»,
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 i продовжене рiшенням
Аудиторської палати України вiд 04.11.2010 року до 04.11.2015 року, Свiдоцтво про включення до реєстру
аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0031, видане
04.07.2013 року, термiн дiї до 04.11.2015 року.
Мельник Роман Олексiйович, сертифiкат аудитора А № 000205, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 12
вiд 17.02.1994 року, термiн дiї до 17.02.2018 року.
Мельник Андрiй Романович, сертифiкат аудитора А № 006044, виданий Рiшенням Аудиторської палати України № 157
вiд 26 грудня 2005 року, термiн дiї до 26 грудня 2015 року.
Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова, 12 А, оф 21.
тел/факс (0352) 43 00 23
E-mail: consul_audit@ukr.net
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон»
Код за ЄДРПОУ 22607719
Дата державної реєстрацiї 30.10.1998 року
Мiсцезнаходження 46023, Україна, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6
Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору № 91 вiд 05 листопада 2014 року за перiод з
01.01.2014 року по 31.12.2014 року. Аудит проводився в бухгалтерiї Публiчного акцiонерного товариства
«Тернопiльський радiозавод «Орiон» (далi – ПАТ «ТРЗ «Орiон») з 15 по 30 сiчня 2015 року.
Ми провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ «ТРЗ «Орiон», яка складається з Балансу пiдприємства
(Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за
2014 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим способом) за 2014 рiк та Звiту про власний капiтал за 2014 рiк, а
також Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що минув, стислого викладу суттєвих облiкових полiтик та iнших
пояснювальних примiток.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом з використанням описаної в Примiтках до фiнансової
звiтностi концептуальної основи загального призначення, яка базується на застосуваннi вимог МСФЗ.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал (керiвництво ПАТ «ТРЗ «Орiон») несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення, яка базується на
застосуваннi вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайств або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики,
а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення

думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели перевiрку у
вiдповiдностi iз Законом України «Про аудиторську дiяльнiсть» (нова редакцiя), Мiжнародними стандартами аудиту
(далi - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 та iншими стандартами, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку. Цi
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих виправлень.
Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття
iнформацiї у фiнансових звiтах. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори
розглядали заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання ПАТ «ТРЗ «Орiон» фiнансової звiтностi з метою
розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi
внутрiшнього контролю ПАТ «ТРЗ «Орiон». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик,
прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової
звiтностi. Виконанi аудиторами процедури для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним скептицизмом констатують
вiдсутнiсть ризикiв суттєвого викривлення у фiнансовiй звiтностi.
Обсяг аудиторської перевiрки згiдно з вимогами до аудиторського висновку включав в себе розкриття iнформацiї
щодо видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу тощо, у вiдповiдностi з чинним законодавством та МСФЗ.
Аудитори стверджують, що нами отриманi достатнi та прийнятнi докази, що забезпечують достатню й обґрунтовану
пiдставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фiнансової звiтностi та є пiдтвердженням її достовiрностi та
повноти.
На основi проведених аудиторських процедур, оцiнки вiдповiдностi можна зазначити, що бухгалтерський облiк, в
цiлому, ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (далi – Закон № 996), МСБО та МСФЗ та iнших нормативних документiв з питань
органiзацiї бухгалтерського облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Фактiв порушення
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення
бухгалтерського облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено.
1. Стан бухгалтерського облiку в товариствi
Товариство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в
натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i
взаємопов’язаного їх вiдображення.
В товариствi не створено комiтету з питань внутрiшнього аудиту та не розробленi принципи (кодекс) корпоративного
управлiння, як це передбачено Законом України «Про акцiонернi товариства».
В товариствi корпоративне управлiння, згiдно iз статутом, здiйснюють наступнi органи управлiння: вищий орган –
загальнi збори акцiонерiв, виконавчий орган – правлiння, контролюючi органи – наглядова рада та ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори акцiонерiв у звiтному роцi не було проведено.
Рiшення про залучення iнвестицiй не приймалось.
Наказ про облiкову полiтику затверджено. Облiкова полiтика протягом звiтного перiоду не змiнювалася.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв
бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах та аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться
комп’ютеризовано.
При перевiрцi встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2014 рiк складена вiдповiдно до МСФЗ на пiдставi
облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi згiдно з первинними документами, вiдповiдно до вимог МСФЗ. Стан
наявних первинних документiв, журналiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
2. Аудит основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних активiв та їх зносу:
2.1. Основних засобiв:
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби» з вiдображенням в синтетичному
облiку на рахунку 10 «Основнi засоби». На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть наявних власних основних засобiв
складає 82132 тис. грн., знос – 55766 тис. грн. У звiтному роцi дооцiнка вартостi первiсної вартостi та зносу не
проводилася. Вибуття основних засобiв (3663 тис. грн.) та їх надходження (1708 тис. грн.) в облiку вiдображено у
вiдповiдностi iз стандартом.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом України, i за 12
мiсяцiв 2014 року складає 1563 тис. грн.

2.2. Нематерiальних активiв:
Станом на 31.12.2014 року в балансi товариства вiдсутнi нематерiальнi активи.
2.3. Iнших необоротних активiв:
На кiнець перiоду в товариствi є залишок незавершеного будiвництва в сумi 962 тис. грн.
3. Аудит фiнансових iнвестицiй:
Фiнансових iнвестицiй ПАТ «ТРЗ «Орiон» на кiнець звiтного перiоду не має.
4. Аудит запасiв:
Облiк запасiв на товариствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв, передбаченому
МСБО 2 «Запаси». Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування (однорiдна група).
Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв.
Протягом звiтного перiоду товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв «ФIФО», використання якого було
незмiнним протягом вказаного перiоду.
Станом на 31.12.2014 р. вартiсть запасiв товариства становить 17817 тис. грн., з них:
виробничi запаси – 8318 тис. грн.;
незавершене виробництво – 7874 тис. грн.;
готова продукцiя – 1615 тис. грн.;
товари – 10 тис. грн.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими особами.
Обсяг вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдає вимогам МСФЗ. Оцiнка запасiв на дату балансу
проводиться згiдно з прийнятою на товариствi облiковою полiтикою.
5. Аудит дебiторської заборгованостi:
Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
Визнання дебiторської заборгованостi у ПАТ «ТРЗ «Орiон» здiйснюється згiдно даного стандарту, а саме: дебiторська
заборгованiсть визнається активом, якщо товариство стає стороною контрактних зобов’язань i має юридичне право
отримувати грошовi або iншi цiнностi.
Дебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як поточна дебiторська заборгованiсть
(4615 тис. грн.), яка включає в себе такi статтi:
1) за продукцiю, товари, роботи, послуги (2288 тис. грн.);
2) за розрахунками (2321 тис. грн.):
за виданими авансами – 2266 тис. грн.;
з бюджетом – 55 тис. грн.
3) iнша поточна дебiторська заборгованiсть (6 тис. грн.).
Резерв сумнiвних боргiв товариство створило в сумi 8 тис. грн. та використало протягом року.
6. Аудит грошових коштiв:
Наявнi грошовi кошти товариства, вiдповiдають сумам, якi вiдображенi у складi оборотних активiв у фiнансовiй
звiтностi станом на 31.12.2014 року.
Грошовi кошти товариства та їх еквiваленти на кiнець звiтного перiоду (роздiл II активу Балансу, Звiт про рух грошових
коштiв) становлять 2495 тис. грн.
7. Облiк зобов’язань та забезпечень:
Облiк зобов’язань та забезпечень ведеться у товариствi згiдно вимог МСФЗ. У фiнансовiй звiтностi товариства наявнi
поточнi зобов’язання (13707 тис. грн.), якi представленi наступними статтями:
1) короткостроковi кредити банкiв (3476 тис. грн.);
2) поточна кредиторська заборгованiсть (10128 тис. грн.):
за товари, роботи, послуги - 1447 тис. грн.;
за розрахунками з бюджетом – 1204 тис. грн.;
за розрахунками зi страхування - 776 тис. грн.;
за розрахунками з оплати працi – 1736 тис. грн.;
з одержаних авансiв – 4965 тис. грн.;
3)iншi поточнi зобов’язання (103 тис. грн.).
Зобов’язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку.
В балансi товариства вiдсутнi довгостроковi та поточнi забезпечення.
8. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу:

Облiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з МСФЗ.
Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 25888000 грн. i подiлений на 103552000 штук простих iменних
акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю.
У складi власного капiталу товариства (роздiл I пасиву балансу) також значаться: додатковий капiтал в сумi 23964 тис.
грн., резервний капiтал в сумi 5 тис. грн. та непокритий збиток в сумi 10682 тис. грн.
Аналiтичнi данi щодо формування, використання та вiдображення в облiку елементiв власного капiталу вiдповiдають
даним звiтностi.
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало.
Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював випуск боргових iпотечних цiнних паперiв та цiнних паперiв, якi вимагають
забезпечення.
Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 39175 тис. грн., що перевищує суму статутного капiталу на
13287 тис. грн. i вiдповiдає вимогам Цивiльного Кодексу України (ч. 3 ст. 155).
Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, складенiй за МСФЗ
станом на 31.12.2014 року, достовiрно.
9. Облiк фiнансових результатiв:
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв:
актiв виконаних робiт (послуг) та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть» № 996.
За 2014 рiк товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 45484 тис. грн.
Дохiд визначено згiдно МСБО 18 «Дохiд» i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Крiм цього за звiтний перiод
пiдприємство отримало iнших операцiйних доходiв 3307 тис. грн. та iнших доходiв 629 тис. грн.
Чистий прибуток за звiтний перiод склав 86 тис. грн.
Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 12 мiсяцiв 2014 року в усiх суттєвих
аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв та витрат товариства, а також розкриття
iнформацiї про них.
10. Дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та
призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв:
Протягом звiтного перiоду не вiдбулись дiї, якi могли б суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента чи
призвести до значної змiни вартостi його
цiнних паперiв, визначених частиною 1 статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
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».
Аудиторами в процесi перевiрки не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до НКЦПФР.
11. Аналiз показникiв фiнансового стану акцiонерного товариства:
11.1. Експрес-аналiз балансу
У результатi експрес-аналiзу структури балансу товариства на 31.12.2014 р. слiд зауважити, що iстотних структурних
зрушень нi в активах, нi в пасивах товариства не вiдбулося.
Додатково необхiдно взяти до уваги таке:
- необоротнi активи переважають у загальних активах товариства (на рiвнi 51,68% вiд валюти балансу);
- грошовi кошти становлять значний вiдсоток (9,76%) оборотних активiв;
- зменшилась частка дебiторської заборгованостi (з 18,85% до 18,06%) в структурi оборотних активiв;
- у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi близькому до 74,08%);
- за 12 мiсяцiв 2014 року майно товариства (валюта балансу) зросло на 1933 тис. грн. (або на 3,79%) i станом на
31.12.2014 року склало 52882 тис. грн. Слiд звернути увагу на те, що у звiтному перiодi ПАТ «ТРЗ «Орiон» спрацювало
прибутково (чистий прибуток склав 86 тис. грн.), що свiдчить про достатньо ефективне використання активiв та
власного капiталу товариства.
11.2 Аналiз платоспроможностi товариства
№ п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення

на 31.12.2014 на 31.12.2013
1 Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) Оборотнi активи (р.1195) / Поточнi зобов’язання (р. 1695) > 1 1,86 1,96
2 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi Оборотнi активи (р.1195) – Запаси (р.1100) / Поточнi зобов’язання (р. 1695) 0,6-0,8
0,56 0,41
3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та їх еквiваленти (р.1165) / Поточнi зобов’язання (р. 1695) 0,2-0,35
(> 0) 0,18 0,03
Аналiзуючи показники лiквiдностi товариства за даними таблицi можна побачити, що станом на 31.12.2014 року
товариство спроможне погасити:
- за рахунок усiх оборотних активiв – 100% поточних зобов’язань. Коефiцiєнт покриття показує платiжнi можливостi
пiдприємства. Значення коефiцiєнта покриття в межах оптимального значення;
- за рахунок грошових коштiв i коштiв у розрахунках – 56% усiх поточних зобов’язань. Значення коефiцiєнта швидкої
лiквiдностi не досягає меж оптимального iнтервалу.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина короткострокових позикових зобов’язань може бути при
необхiдностi погашена негайно. Так, на ПАТ «ТРЗ «Орiон» величина даного коефiцiєнта свiдчить про те, що за рахунок
власних активiв товариство зможе термiново покрити 18% своєї поточної заборгованостi.
11.3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi товариства
№ п/п Показники Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення
на 31.12.2014 на 31.12.2013
1 Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) Власний капiтал (р.1495) / Пiдсумок балансу (р.1900) > 0,5 0,74 0,77
2 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi Власний капiтал (р.1495) / Загальна сума зобов’язань та забезпечень (р. 1595 +
р.1695) > 1,0 2,86 3,43
3 Коефiцiєнт маневреностi робочого капiталу Власнi оборотнi кошти (р.1195 – р.1695) / Власний капiтал (р.1495) > 0,5
0,30 0,29
4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (Короткострокова зобов`язання (р.1695) + Довгостроковi зобов`язання
(р.1500-1515) / Власний капiтал (р.1495) 0,5-1,0 0,35 0,29
5 Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом (Довгостроковi та короткостроковi зобов’язання та
забезпечення (р.1595+1695) / Власний капiтал (р.1495) < 1,0 0,35 0,29
6 Коефiцiєнт ефективностi використання активiв Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Пiдсумок балансу (р.1900)
Рiст 0,002 7 Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Власний капiтал
(р.1495) Рiст 0,002 Проведенi розрахунки основних показникiв фiнансової стiйкостi ПАТ «ТРЗ «Орiон» дали наступнi результати:
1. Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2014 року має значення бiльше нормативного i свiдчить про те, що в кожних
100 гривнях вкладених активiв товариства 74 грн. – власнi кошти (власний капiтал). Значення коефiцiєнта автономiї
свiдчить про фiнансову незалежнiсть товариства.
2. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi: станом на 31.12.2014 року на кожну гривню залучених коштiв припадає 2,86 грн.
власних коштiв. Цей показник вищий за оптимальне значення, та свiдчить про те, що пiдприємство має стiйкий
фiнансовий стан.
3. Коефiцiєнт маневреностi робочого капiталу показує, яка частина власних коштiв пiдприємства знаходиться в
мобiльнiй формi та дозволяє вiдносно вiльно маневрувати цими коштами. Високi значення коефiцiєнту маневрування
позитивно характеризують фiнансовий стан. За звiтний рiк вiдбулося незначне зростання даного коефiцiєнта. Станом
на 31.12.2014 року даний коефiцiєнт становить 0,30. Вiн не досягає оптимального значення.
4. Коефiцiєнт структури капiталу є найбiльш загальною оцiнкою фiнансової стiйкостi товариства. Значення цього
показника 0,35 означає, що на кожну 1 грн. власних коштiв припадає 0,35 грн. позичених. Зростання цього показника в
динамiцi свiдчить про посилення залежностi товариства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв.
5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом визначає достатнiсть власного капiталу товариства для
покриття своїх зобов’язань. Зростання значення показника позитивно характеризує товариство.
6. Наявнiсть коефiцiєнтiв ефективностi використання активiв та власних коштiв свiдчить про прибуткову дiяльнiсть
товариства. Вони становлять 0,002.
Враховуючи вищенаведене слiд вважати, що товариство станом на 31.12.2014 р. має задовiльний фiнансовий стан,
фiнансово незалежне, є можливостi та виробничий потенцiал для розвитку дiяльностi та пiдвищення ефективностi

виробництва.
Незалежна думка
Аудиторською перевiркою встановлено, що ПАТ «ТРЗ «Орiон» функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi
керується чинним законодавством та Статутом товариства.
У зв’язку з тим, що ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю активiв та заборгованостi, яка здiйснювалась до
початку проведення аудиту, здiйсненi i виконанi нами альтернативнi процедури дають обмежену впевненiсть щодо
даних показникiв у фiнансовiй звiтностi. Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки,
однак, має обмежений вплив на фiнансовi звiти i не перекручує загальний фiнансовий стан.
На нашу думку, за виключенням впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у вищезазначеному абзацi, фiнансова
звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан ПАТ «ТРЗ «Орiон» на 31 грудня 2014 року, а
також результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Директор Аудиторської фiрми «Консул»
сертифiкат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник
М. П.
Аудитор
сертифiкат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник
Дата аудиторського звiту «30» сiчня 2015 року
м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi було заплановано провести
25.04.2014 року не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету
мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння
корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром
України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань
пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв. Реєстрацiю акцiонерiв для
участi в рiчних загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 09.08.2013 року було
здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка була призначена рiшенням наглядової
ради 05.07.2013 року.

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Рiчнi загальнi збори акцiонерiв, якi було заплановано провести
25.04.2014 року не вiдбулись, оскiльки у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету
мiнiстрiв України вiд 29 березня 2010 року № 297 "Деякi питання управлiння
корпоративними правами держави" не було погоджено Прем'єр-мiнiстром
України або Першим вiце-прем'єр-мiнiстром завдання на голосування
представникам держави на засiдання наглядової ради товариства з питань
пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Позачергових зборiв у звiтньому перiодi емiтентом не
проводилось.

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

4

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

4

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

7

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв у складi наглядової ради
не створювалось.

Інші (запишіть)

.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

У зв"язку з тим, що 4 члени
наглядової ради є
представниками держави, вони
винагороди не отримують, член
наглядової ради - працiвник
товариства отримує винагороду
розмiр якої встановлено у
вiдоовiдностi до "Положення про
оплату працi посадових осiб
пiдприємства".

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

Ні

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 (запишіть): Вимоги до членiв наглядової ради викладенi у положеннi про
наглядову раду товариства, затвердженому загальними зборами акцiонерiв. 3.2.
Члени наглядової ради 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, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; 3)
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою
радою Товариства; 4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних
зборах акцiонерiв, засiданнях наглядової ради та в роботi комiтетiв наглядової
ради. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах та
засiданнях наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися
встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) 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; 7) повiдомити
протягом 10 днiв у письмовiй формi наглядову раду та правлiння Товариства про
втрату статусу акцiонера Товариства; 8) утримуватися вiд дiй, якi можуть
призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежностi. У
разi втрати незалежностi член наглядової ради зобов'язаний протягом 10 днiв
повiдомити у письмовiй формi про це наглядову раду та правлiння Товариства.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради
самостiйно ознайомились зi
змiстом дiючих документiв ПАТ.

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 відбувалося 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?
Загальні
збори
акціонері
в

Не належить
Виконавчи до компетенції
й орган
жодного
органу

Наглядов
а рада

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

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?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Ні

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Загальними зборами акцiонерiв
затвердженi також Положення
про реєстрацiйну комiсiю,
Положення про лiчильну комiсiю,
Положення про органiзацiйний
комiтет по пiдготовцi та
проведенню загальних зборiв
акцiонерiв. Порядок розподiлу
прибутку постiйно визначається за

резуцльтатами роботи за рiк
загальними зборами акцiонерiв.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджуєтьс загальнодоступній
я на загальних
інформаційній базі
зборах
даних НКЦПФР
про ринок цінних
паперів

Документи
Інформація
Копії
надаються для
розміщуєтьс
документі
ознайомлення
я на власній
в
безпосереднь
інтернетнадаються
ов
сторінці
на запит
акціонерному
акціонерног
акціонера
товаристві
о товариства

Фінансова звітність, результати
діяльності

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі

Ні
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
У вiдповiдностi до положення
"Про наглядову раду ПАТ "ТРЗ
"Орiон" рiшення про
затвердження зовнiшнього
аудитора та розмiр його
винагороди приймаєтьсч
наглядовою радою товариства.

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом трьох останнiх рокiв
товариство користується
послугами ТзОВ Аудиторська
фiрма "Консул".

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Ні

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

У звiтному роцi перевiрки
проводились з iнiцiативи
ревiзiйної комiсiї, наглядової
ради, ревiзором товариства,
аудиторською фiрмою "Консул"

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

Ревiзiйна комiсiя проводила
перевiрку з власної iнiцiативи.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть): ПАТ "ТРЗ "Орiон" у своїй дiяльностi планує залучити
короткостроковi кредити банкiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння
в товариствi вiдсутнiй.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Оприлюднення кодексу
про корпоративне управлiння не здiйснювалося, оскiльки такий кодекс в товариствi вiдсутнiй.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року
З метою забезпечення дотримання принципiв корпоративного управлiння, в товариствi з 2007 року
запроваджено посаду корпоративного секретаря.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон"

Підприємство

за ЄДРПОУ

22607719

за КОАТУУ

6110100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Територія

Середня кількість
працівників

26.30

605

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

вул. 15 Квiтня,6 м. Тернопiль, 46023

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

I. Необоротні активи

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

8

0

0

накопичена амортизація

1002

8

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

26724

26366

28025

первісна вартість

1011

84087

82132

83640

знос

1012

57363

55766

55615

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

978

962

0

Усього за розділом I

1095

27702

27328

29564

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

II. Оборотні активи
Запаси

1100

18380

17817

21235

Виробничі запаси

1101

8717

8318

7977

Незавершене виробництво

1102

4893

7874

6746

Готова продукція

1103

4765

1615

6502

Товари

1104

5

10

10

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

3328

2288

5888

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

987

2266

1774

з бюджетом

1135

55

55

450

у тому числі з податку на прибуток

1136

53

53

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

12

6

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

384

2495

86

Готівка

1166

2

0

1

Рахунки в банках

1167

382

2495

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

101

627

82

Усього за розділом II

1195

23247

25554

29539

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

50949

52882

59103

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

25888

25888

25888

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

23987

23964

23987

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

5

5

5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-10768

-10682

-5239

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Пасив

I. Власний капітал

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

39112

39175

44641

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

1600

2458

3476

2455

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

4358

1447

3558

за розрахунками з бюджетом

1620

615

1204

332

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

1057

776

783

за розрахунками з оплати праці

1630

2024

1736

1914

за одержаними авансами

1635

1258

4965

5387

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

67

103

33

Усього за розділом IІІ

1695

11837

13707

14462

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

50949

52882

59103

Примітки

У результатi аналiзу структури балансу товариства на 31.12.2014
р. слiд зауважити, що iстотних структурних зрушень нi в активах,
нi в пасивах товариства не вiдбулося.
Додатково необхiдно взяти до уваги таке:

- необоротнi активи переважають у загальних активах
товариства (на рiвнi 51,68% вiд валюти балансу);
- грошовi кошти становлять значний вiдсоток (9,76%) оборотних
активiв;
- зменшилась частка дебiторської заборгованостi (з 18,85% до
18,06%) в структурi оборотних активiв;
- у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi
близькому до 74,08%);
- за 12 мiсяцiв 2014 року майно товариства (валюта балансу)
зросло на 1933 тис. грн. (або на 3,79%) i станом на 31.12.2014
року склало 52882 тис. грн. Слiд звернути увагу на те, що у
звiтному перiодi ПАТ «ТРЗ «Орiон» спрацювало прибутково
(чистий прибуток склав 86 тис. грн.), що свiдчить про достатньо
ефективне використання активiв та власного капiталу
товариства.
Аналiзуючи показники лiквiдностi можна побачити, що станом
на 31.12.2014 року товариство спроможне погасити:
- за рахунок усiх оборотних активiв – 100% поточних
зобов’язань. Коефiцiєнт покриття показує платiжнi можливостi
пiдприємства. Значення коефiцiєнта покриття в межах
оптимального значення;
- за рахунок грошових коштiв i коштiв у розрахунках – 56% усiх
поточних зобов’язань. Значення коефiцiєнта швидкої лiквiдностi
не досягає меж оптимального iнтервалу.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка частина
короткострокових позикових зобов’язань може бути при
необхiдностi погашена негайно. Так, на ПАТ «ТРЗ «Орiон»
величина даного коефiцiєнта свiдчить про те, що за рахунок
власних активiв товариство зможе термiново покрити 18% своєї
поточної заборгованостi.
Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марiя Павлiвна
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

45484

27323

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -28465 )

( -23034 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

17019

4289

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Стаття

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3307

3464

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -10435 )

( -8642 )

Витрати на збут

2150

( -1226 )

( -902 )

Інші операційні витрати

2180

( -8590 )

( -3589 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

75

0

збиток

2195

(0)

( -5380 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

629

438

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -416 )

( -455 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -202 )

( -135 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

86

0

збиток

2295

(0)

( -5532 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

86

0

збиток

2355

(0)

( -5523 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

86

-5532

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

21836

15047

Витрати на оплату праці

2505

12638

9783

Відрахування на соціальні заходи

2510

4633

3671

Амортизація

2515

1563

1796

Інші операційні витрати

2520

3364

2559

Разом

2550

44034

32856

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

103552000

103552000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

103552000

103552000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.00083

-0.05342

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0.00083

-0.05342

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання
зацiкавленим особам повної. правдивої та неупередженої
iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд
дiяльностi емiтента за звiтний перiод, а саме за 2014 рiк.
За 2014 рiк товариство отримало чистий дохiд вiд реалiзацiї
продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 45484 тис. грн. Дохiд
визначено згiдно МСБО 18 «Дохiд» i вiдповiдає даним
бухгалтерського облiку. Крiм цього за звiтний перiод
пiдприємство отримало iнших операцiйних доходiв 3307 тис.
грн. та iнших доходiв 629 тис. грн.
Чистий прибуток за звiтний перiод склав 86 тис. грн.

Керівник

Карпик Ярослав Михайович

Головний бухгалтер

Бездух Марiя Павлiвна
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

54871

26427

Повернення податків і зборів

3005

3

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

10

7

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

360

123

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

8

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

1997

3182

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

9532

9258

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -30358 )

( -15010 )

Праці

3105

( -10608 )

( -7594 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -6126 )

( -3451 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 5408 )

( -3406 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

( -71 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -3017 )

( -1640 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -2391 )

( -1695 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -11315 )

( -8998 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2966

538

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

241

591

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( -149 )

( -86 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

92

505

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

3727

2983

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

4330

3723

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Сплату дивідендів

3355

(0)

( -6 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -332 )

( -457 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-935

-1203

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

2123

-160

Залишок коштів на початок року

3405

384

330

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-12

214

Залишок коштів на кінець року

3415

2495

384

Примітки

У звiтi емiтента "Про рух грошових коштiв (за прямим методом)"
розгорнуто наведено суми надходжень та видаткiв, що виникли
в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi
товариства. Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi
включає в себе надходження вiд реалiзацiї товарiв. робiт, послуг
та витрати на оплату платежiв постачальникам, виплати
працiвникам, зобов'язань з податкiв та зборiв, вiдрахування на
соцiальнi заходи. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної
дiяльностi включає в себе реалiзацiю необоротнiх активiв та
фiнансових iнвестицiй, а також кошти витраченi на придбання
необоротних активiв. Отримання та погашення кредитiв
формують рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi. Наявнi
грошовi кошти товариства, вiдповiдають сумам, якi вiдображенi
у складi оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi станом на
31.12.2014 року.
Грошовi кошти товариства та їх еквiваленти на кiнець звiтного
перiоду (роздiл II активу Балансу, Звiт про рух грошових коштiв)
становлять 2495 тис. грн.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марiя Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон"

Підприємство

за ЄДРПОУ

22607719

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

1

Код
рядка

2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у

3375

X

0

X

0

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової
діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

ПАТ "ТРЗ "Орiон" звiтує про рух грошових коштiв за прямим
методом. Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом
вiдсутнiй.

Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марiя Павлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

22607719

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілени
й прибуток
(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

Стаття

Код рядка

Зареєстровани
й капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

25888

0

23987

5

-10768

0

0

39112

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

25888

0

23987

5

-10768

0

0

39112

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

86

0

0

86

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки
в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-23

0

0

0

0

-23

Придбання
(продаж)
неконтрольовано
ї частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-23

0

86

0

0

63

Залишок на
кінець року

4300

25888

0

23964

5

-10682

0

0

39175

Примітки

Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 25888000 грн. i подiлений на 103552000
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний
капiтал сплачений повнiстю.
У складi власного капiталу товариства також значаться: додатковий капiтал в сумi 23964 тис.
грн., резервний капiтал в сумi 5 тис. грн. та непокритий збиток в сумi 10682 тис. грн.
Аналiтичнi данi щодо формування, використання та вiдображення в облiку елементiв
власного капiталу вiдповiдають даним звiтностi.
Iпотечних облiгацiй товариство не випускало.
Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював випуск боргових iпотечних цiнних паперiв та цiнних
паперiв, якi вимагають забезпечення.
Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 39175 тис. грн., що перевищує
суму статутного капiталу на 13287 тис. грн. i вiдповiдає вимогам Цивiльного Кодексу України
(ч. 3 ст. 155).

Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi, складенiй за МСФЗ станом на 31.12.2014 року, достовiрно.
Керівник

Карпик Ярослав Михайлович

Головний бухгалтер

Бездух Марiя Павлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ РАДIОЗАВОД «ОРIОН»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за 2014 рiк
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон» (далi ПАТ «ТРЗ «Орiон» або
Товариство) створене 21.10.1998 року згiдно Наказу 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».
ПАТ «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.
ПАТ «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.
ПАТ «ТРЗ «Орiон» є пiдприємством, яке знаходиться у державнiй власностi. Дiяльнiсть та виробничi
потужностi Товариства сконцентрованi в Українi.
Основна дiяльнiсть Товариства: виробництво обладнання зв’язку; виробництво електричного
освiтлювального устаткування; ремонт обладнання зв’язку; iнший наземний транспорт, н.в.i.у;
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 2014 складена на основi бухгалтерських даних вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), якi є чинними на 31.12.2014 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 31.12.2014 року, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв

та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31.12.2014 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 впадках, 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 31.12.2014 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 Наказом МФУ № 73 «Про
затвердження нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку №1 «Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi» фiнансова звiтнiсть за перiод з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року
включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан);
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);
- Звiт про рух грошових коштiв;
- Звiт про власний капiтал;
- Пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
При складаннi фiнансової звiтностi на основi МСФЗ за 2014р. Товариство застосовує МСФЗ, якi є
чинними на 31.12.2014р., з урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ та якi офiцiйно оприлюдненi на
веб-сайтi МФУ.
Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної в 2013р. на основi МСФЗ, використанi у якостi
порiвняльних даних для складання повних фiнансових звiтiв за МСФЗ за звiтнi перiоди 2014р
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 компанiї 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, що вступили в силу на кiнець
31.12.2014р. по вiдношенню до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2014 р. Вiдповiдно до
МСФЗ (IАS) 8 Товариство послiдовно застосовує прийняту облiкову полiтику до ана логiчних операцiй,
подiй та умов, якi вiдбувались в попереднiх звiтних перiодах та вiдбулись за звiтний перiод, що
закiнчився 31.12.2014 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
2014р.
4. ЗДАТНIСТЬ ТОВАРИСТВА ПРОДОВЖУВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року Товариство отримало чистий прибуток в сумi 86 тис грн. i на
зазначену дату поточнi активи перевищували поточнi зобов’язання на 11847 тис. грн.

Продовження тексту приміток
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 2014 року грошовi кошти Товариства в нацiональнiй валютi становили: 2495 тис.
грн., з них:
2331 тис. грн. на поточному рахунку в банку в нацiональнiй валютi;
164 тис. грн. на поточному рахунку в iноземнiй валютi.
Пiдприємство має рахунки в наступних банках України:
260053000256 338545 АТ «Ощадбанк»
26006227841 ПАТ "Райффайзенбанк "Аваль"
26005001008265 339555 ПАТ «КБ Премiум»
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 2014 рiк складає 1563 тис.

грн.
Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно до наказу № 43 вiд 16.10.2014 р. 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 суму 1708 тис. грн., в тому числi
у розрiзi груп:
будинки та споруди – 796 тис. грн.;
машини та обладнання - 86 тис. грн.;
транспортнi засоби – 199 тис. грн.;
iнструменти, прилади, iнвентар – 15 тис. грн.;
iншi основнi засоби –14 тис. грн.;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи – 598 тис. грн.
Проведено ремонт основних засобiв на суму 158 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть, знос та залишкова вартiсть основних засобiв у розрiзi
груп є такими:
(тис. грн.)
Групи основних засобiв Первiсна вартiсть Строк корисного використання (мiсяцi) Знос Залишкова
вартiсть
Будинки та споруди 48950 300 27315 21635
Транспортнi засоби 21802 120 20137 1665
Машини та обладнання 1454 120 1143 311
Iнструменти, прилади, iнвентар 2803 120 2586 217
Iншi основнi засоби 212 144 124 88
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 6911 - 4461 2450
Всього: 82132 х 55766 26366
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 року Товариство продало основнi засоби, при цьому вiдобразило зменшення первiсної
вартостi на суму 3663 тис. грн., списання зносу на суму 3160 тис. грн.
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 31.12.14 р. не утримує нематерiальнi активи.
5.4. Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.14 р. Товариство не отримувало фiнансових iнвестицiй.
5.5. Iншi необоротнi активи
Дана стаття мiстить суму витрат 962 тис. грн. Введення в експлуатацiю планується у 2015 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 вартiсть запасiв
Товариства становить 17817 тис. грн. та у розрiзi груп має наступну структуру:
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2013 року Балансова вартiсть на кiнець 2014
року
Виробничi запаси 8717 8318
Незавершене виробництво 4893 7874
Готова продукцiя 4765 1615
Товари 5 10
Разом 18380 17817
Стаття виробничi запаси складається з наступних компонентiв:
(тис. грн.)
Найменування показника Балансова вартiсть на кiнець 2013 року Балансова вартiсть на кiнець 2014
року
Сировина i матерiали 1621 2610
Покупнi напiвфабрикати та комплектуючi 6310 4971
Паливно-мастильнi матерiали 59 57
Тара 4 4
Будiвельнi деталi та конструкцiї 80 70
Запаснi частини 251 225
Iншi матерiали 11
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 381 381
Разом 8717 8318
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 неможливий. Керiвництво
визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської
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заборгованостi, ґрунтуючись 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 31.12.2013 та 31.12.2014 рокiв складає:
Поточна дебiторська заборгованiсть
(тис. грн.)
Стаття Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2014
Розрахунки за товари, роботи, послуги 3328 2288
Розрахунки за виданими авансами 987 2266
Розрахунки з бюджетом 55 55
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 12 6
Всього 4382 4615
На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iншу дебiторську заборгованiсть
(короткострокову) вiдсотки не нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днiв.

Основнi дебiтори за розрахунками по товарах i послугах
(тис. грн.)
Дебiтори Сума Предмет заборгованостi
ДП «Укрспецекспорт» 339,0 По договору комiсiї за готову продукцiю
ПАТ «Iскра» 500,0 За електро лампи, договiр 28.11.2011р. №43-160)
КП «ХКБМ iм. О.О. Морозова» 158,4 За готову продукцiю
ДП «Завод iм. В.О. Малишева» 109,0 За готову продукцiю
Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2015 року. Протягом 2014 р. була
списана безнадiйна дебiторська заборгованiсть на суму 8 тис. грн. Безнадiйна дебiторська
заборгованiсть Товариства складає 371 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв у поточному роцi був
створений на суму 33 тис. грн.
5.8. Власний капiтал
Власний капiтал Товариства станом на 31.12.14 р. складається з:
зареєстрованого капiталу в сумi 25888 тис. грн.;
резервного капiталу в сумi 5 тис. грн.;
iншого додаткового капiталу в сумi 23964 тис. грн.;
непокритого збитку в сумi 10682 тис. грн.
Порiвняно з початком року власний капiтал Товариства зрiс на 63 тис. грн.
Зареєстрований капiтал. У 2014 роцi змiни до розмiру зареєстрованого капiталу не вносилися. Всього
на кiнець 2014 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 31.12.14 р. акцiї Товариства належать 2057 акцiонерам, в тому числi юридичнiй особi:
Фонд державного майна України код ЄДРПОУ- 00032945 м. Київ, 01133, Печерський район, вулиця
Кутузова, 18/9.
Непокритий збиток. Залишок непокритого збитку в балансi станом на 31.12.14р. склав 10682 тис. грн.
Зменшення непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого в 2014 роцi прибутку у розмiрi 86
тис. грн. Протягом року Товариство не нараховувало та не виплачувало . дивiдендiв.
5.9. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Резерв забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам Товариство на 2014 рiк створювало у розмiрi
1369 тис. грн. Цей резерв у 2014 роцi використаний повнiстю.
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 31.12.2013 та 31.12.2014 рокiв поточнi зобов’язання i забезпечення Товариства складають i
включають:
Поточнi зобов’язання
(тис. грн.)
Стаття Станом на 31.12.2013 Станом на 31.12.2014
Короткостроковi кредити банкiв 2458 3476
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4358 1447
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 615 1204
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 1057 776
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 2024 1736

Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв 1258 4965
Iншi поточнi зобов’язання 67 103
Разом 11837 13707

Основнi кредитори за розрахунками по товарах i послугах
(тис. грн.)
Кредитори Сума Предмет заборгованостi
Тернопiльський мiський РЕМ 221,4 за електроенергiю
ТОВ «Iнститут електродинамiки» 52,4 за газ
ВАТ «Тернопiльмiськ газ» 160,2
ДП «Укрспецекспорт» 108,9 комiсiя по збуту готової продукцiї
Простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати станом на 31.12.14 р. Товариство не має.
Заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, Товариство не має.
Кредиторська заборгованiсть у 2014 фiнансовому роцi не списувалася.
Короткостроковi кредити за контрактами загальною сумою 3476 тис. грн. забезпеченi правами
вимоги за готовою продукцiєю Товариства.
Станом на 31 грудня 2014 року короткостроковi кредити включали:
Назва Банку-кредитора, Валюта Сума кредиту
(iнша заборг) по договору
% ставка
Дата отриман кредиту (iншої заборг.) Дата повернення
(за угодою) Залишок заборгованостi на дату заповнення
Графiк погашення Забезпечення
ПАТ «ТЕРРА БАНК» Дол.США 150000,00 15 15.02.2012 13.02.2015 90412,50
Товари в оборотi , а саме Радiостанцiї 173М в кiлькостi 137 шт.
ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» Дол. США 130000,00 16 02.12.2014 31.03.2015 130000,00
Застава майнових прав
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
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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.
Товариство за 2014 рiк отримало дохiд у розмiрi 45484 тис. грн., що на18161 тис. грн. або 40% менше
порiвняно з попереднiм роком. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 28465 тис. грн., що на 5431

тис. грн. або 19,1% менше порiвняно з попереднiм роком.
Доходи та витрати за 2013 та 2014 роки
(тис. грн.)
Стаття Сума за 2013 рiк Сума за 2014 рiк
Чистий дохiд (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) 27323 45484
Iншi операцiйнi доходи 3464 3307
Iншi доходи 438 629
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт послуг) 23034 28465
Адмiнiстративнi витрати 8642 10435
Витрати на збут 902 1226
Iншi операцiйнi витрати 3589 8590
Фiнансовi витрати 455 416
Iншi витрати 135 202
Товариство отримало за 2014 рiк чистий прибуток в сумi 86 тис. грн.
До складу iнших операцiйних доходiв та витрат Товариства були вiднесенi:
(тис. грн.)
Стаття За 2013 рiк За 2014 рiк
Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї валюти - Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 304 1204
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2826 1898
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 227 141
Одержанi штрафи, пенi неустойки 94 51
Доходи вiд iншої операцiйної дiяльностi 13 13
Разом iнших операцiйних доходiв 3464 3307
Iншi операцiйнi витрати
Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти - Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 202 1204
Амортизацiя орендованих примiщень 288 287
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 25 2567
Штрафи пенi неустойки 378 825
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 1688 1995
Витрати на дослiдження та розробки, iншi витрати 1008 1712
Разом iнших операцiйних витрат 3589 8590
До елементiв операцiйних витрат станом на 31.12.2013 та 31.12.2014 р. були вiднесенi наступнi суми
витрат:
(тис. грн.)
Стаття витрат Данi за 2013 рiк Данi за 2014 рiк
Матерiальнi затрати 15047 21836
Витрати на оплату працi 9783 12638
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3671 4633
Амортизацiя 1796 1563
Iншi операцiйнi витрати 2559 3364
Разом 32856 44034
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 +2966 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складає +92 тис. грн.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi -935 тис. грн.
Чистий рух коштiв за 2014 рiк складає +2123 тис. грн.
Залишок коштiв на початок року 384 тис. грн.
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв -12 тис. грн.
Залишок коштiв на кiнець року 2495 тис. грн.
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 Фондом держмайна України, володiє 96,182% акцiй та контролює операцiї
Товариства шляхом участi у Зборах акцiонерiв та Наглядовiй радi, а також через призначення голови
Правлiння та його заступникiв.
Вiдповiдно до Статуту ПАТ «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 Серiї АГ № 576978 видана Державною службою України з контролю за наркотиками. Дає
можливiсть Товариству придбати, зберiгати, перевозити, використовувати прекурсори. Дана лiцензiя
видана 16.12.2011 року та дiйсна до 16.12.2016 року.
- Лiцензiя Серiї АЕ №198459 видана Службою безпеки України для розроблення, виготовлення
спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв з"язку, iнших засобiв негласного
отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв
зв"язку iншими засобами негласного отримання iнформацiї. Дана лiцензiя видана 19.11.2014 року на
необмежений строк.
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 на суму 12 тис. грн.
станом на 31 грудня 2014 року.

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 2014 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.
Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Товариства виникає у зв'язку з банкiвськими
кредитами загальною сумою 3476 тисячi гривень (на 31 грудня 2014 року). Товариство вважає, що
така концентрацiя кредитного ризику не призведе до пiдвищення його рiвня.
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.
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 2014 року 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 31.12.2014р, Товариство не оголошувало про виплату дивiдендiв акцiонерам.
Товариство в 2014 роцi не виплачувало дивiденди на держану частку.
Голова Правлiння Карпик Ярослав Михайлович
Головний бухгалтер Бездух Марiя Павлiвна

