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Титульний аркуш

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

Голова правлiння Карпик Ярослав Михайлович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
25.07.2013

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

22607719

1.4 Місцезнаходження емітента

46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0352 24-30-14 0352 24-40-07

1.6 Електронна поштова адреса емітента

karpik@orion.te.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії 25.07.2013

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці orion.te.ua в мережі Інтернет 25.07.2013

(адреса сторінки) (дата)
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Зміст
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб X

2. Основні відомості про випущені акції X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
системі України, послугами яких користується емітент X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

8. Квартальна фінансова звітність емітента

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X

10. 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)
11. Примітки:
Окремi форми не заповнювались через те, що:
- за звiтний перiод облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не випускались; - похiднi цiннi
папери емiтент не випускав;
- iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i 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;
- звiт про стан об"єкта нерухомостi емiтентом не складається, цiльовi облiгацiї не випускалися,
виконання зобов"язань за якими забезпечене об"єктами нерухомостi.
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3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних
осіб

3.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон"

3.2. Серія та номер свідоцтва про
державну реєстрацію Виписка АБ №871962

3.3. Дата державної реєстрації 30.10.1998

3.4. Місцезнаходження 46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6

3.5. Статутний капітал (грн.) 25888000

3.6. Чисельність працівників (чол.) 661

3.7. 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

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що
належать державі 96.186

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що
передано до статутного капіталу
державного (національного)
акціонерного товариства та/або
холдингової компанії

0

3.10. Органи управління емітента Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, правлiння,
ревiзiйна комiсiя.

3.11. Посадові особи емітента

Черговими загальними зборами акцiонерiв ВАТ "ТРЗ
"Орiон", протокол вiд 15.04.2011 року № 12 , прийнято

рiшення про призначення нового складу наглядової ради
Товариства. Згiдно закону України "Про акцiонернi

товариства" склад наглядової ради обрано термiном на три
роки. Регiональним вiддiленням ФДМУ по Тернопiльськiй
областi , iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 14037372, як
акцiонером, який володiє 96,186 % акцiями Товариства,

виконувати обов"язки членiв наглядової ради призначено
чотири представники держави в тому числi: Процкiв Ольгу
Петрiвну, 1964 року народження, освiта вища, стаж керiвної

роботи 24 роки, працює на посадi першого заступника
начальника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi.

Попередня посада - начальник вiддiлу РВ ФДМУ по
Тернопiльськiй областi. Процкiв Ольга Петрiвна не дала
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Юсiченка

Володимира Олександровича, 1953 року народження, освiта
вища, стаж керiвної роботи 28 рокiв, працює на посадi

начальника вiддiлу розвитку та функцiонування оборонної
промисловостi Департаменту розвитку та функцiонування

оборонно - промислового комплексу Мiнпромполiтики
України. Попередня посада яку займав - начальник вiддiлу
заводу "Генератор". Юсiченко Володимир Олександрович
не дав згоди на розкриття своїх паспортних даних. Гецька

Василя Володимировича, 1971 року народження, освiта
вища, стаж керiвної роботи 11 рокiв, працює на посадi
заступника голови Тернопiльської обласної державної

адмiнiстрацiї. Попередня посада яку займав - генеральний
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директор спiлки пiдтримки пiдприємництва Тернопiльської
областi. Гецько Василь Володимирович не дав згоди на

розкриття своїх паспортних даних. Рожик Iнну Євгенiвну,
1968 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи 3

роки. Займає посаду начальника бюро управлiння
державним майном РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi.

Попередня посада - головний спецiалiст вiддiлу
реформування власностi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй

областi. Рожик Iнна Євгенiвна не дала згоди на розкриття
своїх паспортних даних, та акцiонера Владику Iгоря

Дмитровича, 1964 року народження, освiта вища, стаж
керiвної роботи 12 рокiв, займає посаду начальника вiддiлу

технiчного та метрологiчного забезпечення ПАТ "ТРЗ
"Орiон". Попередня посада яку займав - начальник вiддiлу

метрологiї ВО "Орiон". Владика Iгор Дмитрович не дав
згоди на розкриття своїх паспортних даних. ПРАВЛIННЯ:
Голова правлiння Карпик Ярослав Михайлович, 1951 року
народження, освiта вища, кандидат економiчних наук, стаж

керiвної роботи 37 рокiв, до обрання головою правлiння
працював генеральним директором ВО "Орiон", на посаду

обраний рiчними загальними зборами акцiонерiв 20.04.2012
року, термiном на 3 роки.Карпик Ярослав Михайлович не
дав згоди на розкриття паспортних даних; член правлiння

Жегестовський Володимир Iванович, 1957 року народження,
освiта вища, стаж керiвної роботи 29 рокiв, до призначення

на займану посаду працював технiчним директором ВО
"Орiон". На посаду призначений рiшенням наглядової ради

17.08.2012 року термiном на 3 роки. Жегестовський
Володимир Iванович не дав згоди на розкриття паспортних

даних; член правлiння Костецький Володимир Ярославович,
1956 року народження, освiта вища, стаж керiвної роботи 31

рiк, до призначення на займану посаду працював
комерцiйним директором ВО "Орiон". На посаду

призначений рiшенням наглядової ради 17.08.2012 року
термiном на 3 роки. Костецький Володимир Ярославович не

дав згоди на розкриття паспортних даних. Член правлiння
Сипень Iгор Михайлович, 1957 року народження, освiта
вища, стаж керiвної роботи - 28 рокiв, до призначення на

посаду працював директором з виробництва ВО "Орiон". На
посаду призначений рiшенням наглядової ради 17.08.2012
року термiном на 3 роки. Сипень Iгор Михайлович не дав

згоди на розкриття паспортих даних; член правлiння -
головний бухгалтер Бездух Марiя Павлiвна, 1954 року

народження, освiта вища, стаж керiвної роботи 25 рокiв,
попереднє мiсце роботи начальник сектору бухгалтерiї ВО
"Орiон". На посаду призначена рiшенням наглядової ради

17.08.2012 року термiном на 3 роки. Бездух Марiя Павлiвна
не дала згоди на розкриття паспортних даних. РЕВIЗIЙНА
КОМIСIЯ 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, до
складу ревiзiйної комiсiї обрано 5 осiб термiном на три



5

роки. До складу ревiзiйної комiсiї Товариства обрано
представника Регiонального вiддiлення ФДМУ по

Тернопiльськiй областi Паламарчука Андрiя Зiновiйовича,
1964 року народження, освiта вища, працює головним

спецiалiстом вiддiлу управлiння корпоративними правами
держави. Керiвної посади не займав. Працював головним

бухгалтером ПП "Регiональна комп"ютерна школа".
Паламарчук Андрiй Зеновiйович не дав згоди на розкриття

своїх паспортних даних. 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, 1959 року народження,
освiта вища, стаж керiвної роботи 16 рокiв, мiсця роботи та
посади не змiнював. Кондрацький Орест Михайлович не дав

згоди на розкриття своїх паспортних даних. До складу
ревiзiйної комiсiї Товариства обрано представника
акцiонера Балик Руслану Ярославiвну, 1976 року

народження - начальника вiддiлу економiки ПАТ "ТРЗ
"Орiон", освiта вища, стаж керiвної роботи 6 рокiв.

Попереднє мiсце роботи - ВАТ "ТРЗ "Орiон" iнженер з
нормування працi. Балик Руслана Ярославiвна не дала згоди
на розкриття своїх паспортних даних. До складу ревiзiйної

комiсiї Товариства обрано акцiонера Рiпку Iвана
Миколайовича - бухгалтера - ревiзора ПАТ "ТРЗ "Орiон",

1964 року народження, освiта вища, керiвної посади не
займав; попереднє мiсце роботи - провiдний бухгалтер ВО

"ТРЗ "Оiон" . Рiпка Iван Миколайович не дав згоди на
розкриття своїх паспортних даних. До складу ревiзiйної

комiсiї Товариства обрано представника акцiонера Козуб
Наталiю Михайлiвну - начальника планово-економiчного
бюро цеху 230 ПАТ "ТРЗ "Орiон", 1979 року народження,
освiта вища, керiвної посади не займала, попереднє мiсце
роботи - iнженер з нормування працi ВАТ "ТРЗ "Орiон".

Козуб Наталiя Михайлiвна не дала згоди на розкриття своїх
паспортних даних.

3.12. Засновники емітента Держава в особi Фонду державного майна України, код
ЄДРПОУ 0032945

3.13. Інформація щодо участі
підприємства у створенні інших
підприємств, установ та організацій

Пiдприємство участi у створеннi iнших пiдприємств,
установ та органiзацiй не брало.
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4. Основні відомості про випущені акції
(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій 15.12.1998

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 639/1/98

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук) 103552000

Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0

Форма існування акцій Бездокументарні
іменні

Номінальна вартість акцій (грн.) 0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 99602720

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0
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6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
6.1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційно-
правова форма Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 30370711

6.4. Місцезнаходження 01001, м.Київ вул. Б.Грiнченка,3

6.5. Номер ліцензії на
цей вид діяльності АВ №581322

6.6. Дата видачі ліцензії 19.09.2006

6.7. Міжміський код та
телефон 044 377-70-16

6.8. Факс 044 279-12-49

6.9. Вид професійної
діяльності на фондовому
ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України"
№5178-IV та рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та

фондового ринку 01.04.2013 року ПрАТ "ВДЦП" передав, а ПАТ
"Нацiональний депозитарiй України" прийняв на зберiгання глобальний
сертифiкат випуску цiнних паперiв ПАТ "ТРЗ "Орiон". 07.05.2013 року з

ПАТ "НДУ" укладено договiр №Е-5916/п про обслуговування емiсiї
цiнних паперiв.
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7. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
Дата введення

посади
корпоративного

секретаря

Дата призначення особи на
посаду корпоративного

секретаря

Прізвище, ім’я по батькові особи,
призначеної на посаду корпоративного

секретаря

1 2 3

10.01.2007 12.03.2013 Плiшко Наталiя Павлiвна

Опис

Рiшенням наглядової ради 12.03.2013 року корпоративним секретарем
обрано Плiшко Наталiю Павлiвну термiном на три роки, яка до цього часу

працювала на посадi корпоративного секретаря товариства з 2007 року.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi у 1-му кварталi 2013 року такi (тис.грн.):
усього активiв - 56847
основнi засоби - 26944
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 0;
виробничi запаси - 8567
сумарна дебiторська заборгованiсть - 4357
грошовi кошти та їх еквiваленти - 50
нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - - 9989
власний капiтал- 39891
статутний капiтал - 25888;
довгостроковi зобов"язання - 0;
поточнi зобов"язання - 16956
чистий прибуток (збиток) - -4759
кiлькiсть простих iменних акцiй (шт.) - 103552000;
чисельнiсть працiвникiв (чол.) - 661 ;
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КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2013 | 07 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон" за ЄДРПОУ 22607719

Територія за КОАТУУ 6110100000

Організаційно-
правова форма
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності за КВЕД 26.30

Середня кількість
працівників 661

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса 46023, вул.15 Квiтня, буд.6, м.Тернопiль

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.07.2013 р.

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 4

первісна вартість 1001 8

накопичена амортизація 1002 4

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1447 1341 1539

Основні засоби: 1010 27479 26944 28025

первісна вартість 1011 84185 84239 83640

знос 1012 56706 57295 55615

Інвестиційна нерухомість: 1015

первісна вартість 1016

знос 1017

Довгострокові біологічні активи: 1020

первісна вартість 1021
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накопичена амортизація 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл 1050

Відстрочені аквізиційні витрати 1060

Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах 1065

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 28926 28289 29564

II. Оборотні активи

Запаси 1100 22051 23588 21235

Виробничі запаси 1101 10019 8567 7977

Незавершене виробництво 1102 4961 4793 6746

Готова продукція 1103 7063 10223 6502

Товари 1104 8 5 10

Поточні біологічні активи 1110

Депозити перестрахування 1115

Векселі одержані 1120

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги 1125 6258 3633 5888

Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами 1130 993 625 1774

з бюджетом 1135 4 80 450

у тому числі з податку на прибуток 1136 71

з нарахованих доходів 1140

із внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 41 19

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 330 50 86

Готівка 1166 3 1

Рахунки в банках 1167

Витрати майбутніх періодів 1170

Частка перестраховика у страхових
резервах 1180
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у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181

резервах збитків або резервах належних
виплат 1182

резервах незароблених премій 1183

інших страхових резервах 1184

Інші оборотні активи 1190 125 563 82

Усього за розділом II 1195 29802 28558 29539

III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 58728 56847 59103

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований капітал 1400 25888 25888 25888

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410 23987 23987 23987

Емісійний дохід 1411

Накопичені курсові різниці 1412

Резервний капітал 1415 5 5 5

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 1420 -5230 -9989 -5239

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )

Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )

Інші резерви 1435

Усього за розділом I 1495 44650 39891 44641

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Пенсійні зобов’язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515

Довгострокові забезпечення 1520

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу 1521

Цільове фінансування 1525

Благодійна допомога 1526
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Страхові резерви, у тому числі: 1530

резерв довгострокових зобов’язань; (на
початок звітного періоду) 1531

резерв збитків або резерв належних виплат;
(на початок звітного періоду) 1532

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду) 1533

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду) 1534

Інвестиційні контракти; 1535

Призовий фонд 1540

Резерв на виплату джек-поту 1545

Усього за розділом II 1595

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 3198 3222 2455

Векселі видані 1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610

за товари, роботи, послуги 1615 7705 5644 3558

за розрахунками з бюджетом 1620 597 727 332

за у тому числі з податку на прибуток 1621

за розрахунками зі страхування 1625 418 852 783

за розрахунками з оплати праці 1630 1371 2639 1914

за одержаними авансами 1635 734 3835 5387

за розрахунками з учасниками 1640

із внутрішніх розрахунків 1645

за страховою діяльністю 1650

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків 1670

Інші поточні зобов’язання 1690 55 37 33

Усього за розділом IІІ 1695 14078 16956 14462

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду 1800

Баланс 1900 58728 56847 59103
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Примітки

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО: Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон" ( код у Єдиному Державному реєстрi
юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв України – 22607719) є новим
найменуванням Вiдкритого акцiонерного товариства “Тернопiльський
радiозавод “Орiон”, вiдповiдно до вимог Закону України “Про акцiонернi
товариства “ № 514 вiд 17.09.2008 року. Публiчне акцiонерне товариство
“Тернопiльський радiозавод “Орiон” (надалi - ПАТ “ТРЗ “Орiон” або
Товариство) є правонаступником за всiма правами та обов»язками
Вiдкритого акцiонерного товариства “Тернопiльський радiозавод “Орiон”,
яке створено згiдно з наказом Фонду державного майна України вiд 21
жовтня 1998 року № 51-ТА шляхом перетворення державного пiдприємства
“Тернопiльський радiозавод “Орiон” у вiдкрите акцiонерне товариство
“Тернопiльський радiозавод “Орiон” вiдповiдно до Закону України “Про
приватизацiю державного майна”. Предметом дiяльностi Товариства є
незабороненi законодавством України види господарської дiяльностi (в тому
числi на основi лiцензiй), а саме: Виробництво обладнання зв"язку,
Виробництво електричного освiтлювального устатковання, Ремонт
обладнання зв"язку та iншi види дiяльностi. Виробничi потужностi та
дiяльнiсть товариства сконцентрованi в Українi. Юридична адреса
Товариства: 46023, Тернопiльська область м. Тернопiль, вулиця 15 Квiтня, 6.
Представлення про вiдповiдальнiсть Товариство перейшло на Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi з 01.01.2012 року вiдповiдно до МСФЗ
(IFRS) 1 “Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi». Керуючись МСФЗ (IFRS) 1, Товариство вибрало першим звiтним
перiодом рiк, який закiнчується 31.12.2012 р. За всi звiтнi перiоди,
закiнчуючи роком , що завершився 31.12.2011 року, Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського
облiку України. Iз цiєї дати фiнансова звiтнiсть - ПАТ “ТРЗ “Орiон”
складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi дiють на дату складання
звiтностi. Товариством , вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 1, про складання
вхiдного балансу за МСФЗ, було здiйснено трансформацiю даних Балансу
станом на 01.01.2012 року. Змiни, пов”язанi з переходом на МСФЗ,
вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу в
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на початок 2012 року. 3.
Основи складання звiтностi та основнi облiковi принципи Фiнансова
звiтнiсть Товариства за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
складається за II квартал 2013 року. Бухгалтерський облiк ведеться ПАТ
“ТРЗ “Орiон” вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV,
затверджених П(С)БО та iнших нормативних документiв з питань
органiзацiї бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства за першi
звiтнi перiоди (2011 та 2012 роки) складена вiдповiдно до вимог МСФЗ 1
«Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». В
примiтках розкривається iнформацiя основних коригувань статей та їх
оцiнок у вiдношеннi до вхiдних залишкiв балансу станом на 01 сiчня 2012
року, а також сум всiх iнших перiодiв, наданих в фiнансовiй звiтностi згiдно
МСФЗ. Дана фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до принципу оцiнки за
мiжнародними стандартами. Визнанню належать всi активи i зобов»язання ,
якi вiдповiдають критерiям, згiдно iз МСФЗ. Всi визнанi фiнансовi активи та
фiнансовi зобов»язання, оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi
або справедливiй вартостi. Для розумiння всiх суттєвих коригувань Балансу
та Звiту про фiнансовi результати ПАТ “ТРЗ “Орiон” станом на 01 сiчня
2012 року надало узгодженi суми власного капiталу згiдно iз МСФЗ, до яких
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ранiше застосовувались правила облiку за нацiональними П(С)БО
стандартами. Для складання фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ
керiвництво товариства провело оцiнку активiв, зобов»язань, доходiв та
видаткiв на основi принципу обачностi, здiйснило розмежування активiв та
зобов»язань на поточнi та непоточнi. Змiни, пов»язанi з переходом на
МСФЗ, вiдображенi шляхом коригування вiдповiдних статей балансу в
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком на початок року. Валютою
звiтностi є гривня. Фiнансова звiтнiсть подана в тисячах гривень. Облiкова
полiтика ПАТ “ТРЗ “Орiон” регламентується Законодавством України та
Наказом по пiдприємству “Про облiкову полiтику та органiзацiю
бухгалтерського облiку”. Протягом року зберiгається незмiннiсть облiкової
полiтики, за винятком доповнення щодо порядку визнання, оцiнки, процедур
облiку та розкриття iнформацiї про об»єкти облiку згiдно з МСФЗ на дату їх
застосування: • Перше застосування МСФЗ здiйснено, починаючи з 1 сiчня
2012 року; • Загальнi вимоги до подання фiнансової звiтностi здiйсненнi у
вiдповiдностi з МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», МСФЗ 1 “Перше
застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»., МСБО 10
«Подiї пiсля дати балансу».; • Iнформацiя про вплив трансформацiйних
коригувань на фiнансовий стан та фiнансовий результат вiдображено у
пояснювальнiй записцi до фiнансових звiтiв. 4. Огляд основних принципiв
бухгалтерського облiку Грошовi кошти i їх еквiваленти Грошовi кошти
Товариства станом на 01.07.2013 року зберiгаються на банкiвських
рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється вiдповiдно до
«Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi»
затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 року за № 637.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi,
грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв. Станом на 01.07.2013
року грошовi кошти ПАТ “ТРЗ “Орiон” зберiгаються в нацiональнiй валютi i
становлять 50 тис. грн. (на поточному рахунку в банку). Обмеження права
Товариства на користування грошовими коштами у I пiврiччi 2013 року
вiдсутнi. Основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю,
яка включає витрати по їх придбанню та виготовленню. Первiсна оцiнка
основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Оцiнку
справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ
Товариство не здiйснювало, оскiльки вартiсть проведення такої переоцiнки
суттєво перевищує вигоди користувача. Амортизацiя основних засобiв
нараховується прямолiнiйним методом. Залишкова (балансова) вартiсть
основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною вартiстю та сумою
нарахованого зносу. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв, згiдно з
облiковою полiтикою, прирiвнюється до нуля. На кiнець звiтного перiоду
первiсна вартiсть 84239 тис. грн., знос 57295 тис.грн. та залишкова вартiсть
26944 тис.грн. У звiтному перiодi товариство не вводило в експлуатацiю
основнi засоби. Iнвентаризацiю основних засобiв було проведено вiдповiдно
до наказу № 52 вiд 19.10.2012 року. В результатi проведеної iнвентаризацiї
розбiжностей не виявлено. Переоцiнка, iндексацiя об»єктiв балансової
вартостi основних засобiв в I пiврiччi 2013р. не проводилась. Списання
ранiше визнаних основних засобiв з балансу вiдбувається при їх вибуттi або
у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигiд
вiд використання або продажу такого активу. Доходи або витрати, що
виникають вiд припинення визнання об»єкта основних засобiв включаються
в звiт про прибутки та збитки за той звiтний рiк, в якому актив був
списаний. У I пiврiччi 2013 р. не було списання основних засобiв по ПАТ
“ТРЗ “Орiон”. Станом на дату балансу ПАТ “ТРЗ “Орiон” облiковує
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виробничi запаси вартiстю 8567 тис. грн. У I пiврiччi 2013 року дооцiнка та
уцiнка запасiв не здiйснювалась, Розмiр iншої дебiторської заборгованостi
станом на 01.07.2013 року становить 19 тис. грн. Товариство очiкує
погашення даної заборгованостi протягом 2013 року. Резерв сумнiвних
боргiв створений. Власний капiтал. Власний капiтал ПАТ “ТРЗ “Орiон”
станом на 01.07.2013 року складається з: Статутного капiталу в сумi 25888
тис. грн.; Резервного капiталу в сумi 5,0 тис.грн; Непокритий збиток в сумi -
9989 тис.грн.; Додатковий капiтал 23987 тис.грн. З початку 2013 року
додатковий капiтал не змiнювався та становить 23987 тис.грн. Статутний
капiтал. Статутний капiтал, згiдно статуту Товариства складає 25888000 грн,
який подiлений на 103552000 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний капiтал сплачено
повнiстю. У II кварталi 2013р. змiни до Статутного капiталу не вносилися.
Станом на 01.07.2013 року акцiї товариства належать 2058 акцiонерам.
Засновником ПАТ “ТРЗ “Орiон” є Держава в особi ФДМУ, володiє 96,182%
акцiями Товариства. Адреса ФДМУ м. Київ, вул. Кутузова 18/9.
Нерозподiлений прибуток. Облiк непокритого збитку здiйснюється
вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок непокритого збитку в
балансi станом на 01.07.2013 року становить 9989 тис. грн. Зростання
непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого в I пiврiччi 2013 р
збитку в розмiрi 4759 тис. грн. Зобов”язаннями в Товариствi визнається
заборгованiсть пiдприємства перед iншою юридичною або фiзичною
особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення
якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв
пiдприємства та його економiчних вигiд. Станом на 01.07.2013 року поточнi
зобов”язання Товариства становлять 16956 тис. грн. та включають в себе:
короткостроковi кредити банкiв в сумi 3222 тис. грн.; поточну кредиторську
заборгованiсть за товари , роботи, послуги 5644 тис.грн., розрахунками з
бюджетом 727 тис. грн.,розрахунками зi страхування 852 тис.
грн.,розрахунками з оплати працi 2639 тис. грн.; Поточну кредиторську
заборгованiсть за одержаними авансами 3835 тисч. грн. та iншi поточнi
зобов"язання 37 тис. грн. З бюджетом 219,0 тис. грн. Зi страхування 305,0
тис. грн. З оплати працi 1364,0 тис.грн. Фактичнi та потенцiйнi зобов”язання
i операцiйнi ризики. Умови функцiонування. Незважаючи на те, що
українська економiка вважається ринковою, вона має певнi особливостi, якi
бiльш притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi включають
вiдносно високий рiвень iнфляцiї, зменшення платоспроможностi населення.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та
дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової
систем, а також економiки. Юридичнi питання в ходi звичайної
господарської дiяльностi у звiтному кварталi Товариство не виступало в
якостi вiдповiдача за окремими судовими позовами та претензiями.
Податковi ризики Фiнансовий стан та дiяльнiсть Товариства продовжують
залишатися пiд впливом розвитку ситуацiї в країнi, включаючи застосування
iснуючих та майбутнiх положень законодавства, зокрема податкового.
Згiдно з чинним законодавством України, Товариство окремi види
дiяльностi проводить на основi лiцензiй, ПАТ «ТРЗ «Орiон» отримало всi
вищезазначенi типи лiцензiй, необхiднi для операцiйної дiяльностi, 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
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придбати, зберiгати, перевозити, використовувати прекурсори. Дана лiцензiя
видана 16.12.2011 року та дiйсна до 16.12.2016 року. - Лiцензiя Серiї АВ
№520217 видана Службою безпеки України для розроблення, виготовлення
спецiальних технiчних засобiв зв"язку для зняття iнформацiї з каналiв
з"язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, забезпечення
торгiвлї спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв
зв"язку. Дана лiцензiя видана 05.11.2014 року та дiйсна до 05.11.2014 року.
Доходи i витрати. Дохiд визначається Товариством за методом нарахування,
при умовi збiльшення активу, або зменшення зобов»язання, що зумовлює
зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути
достовiрно визначена. Витратами звiтного перiоду Товариство визнає
зменшення активiв або збiльшення зобов»язань, що призводять до
зменшення власного капiталу, та за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду
одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Товариство у I пiврiччi 2013 р отримало чистого доходу вiд реалiзацiї
продукцiї 7586,0 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг) склала 7894 тис. грн., що на 14375 тис.грн. менше в
порiвняннi iз I пiврiччям 2012 року. Товариством отримано 308 тис. грн.
збитку вiд основної дiяльностi. Операцiйнi витрати становлять 17104 тис.
грн. за I пiврiччя 2013 року. В загальному товариством в I пiврiччi 2013 р.
отримано 4759 тис. грн. збитку.До елементiв операцiйних витрат станом на
01.07.2013 року були внесенi наступнi суми витрат: (тис. грн.) Матерiальнi
затрати 8376, Витрати на оплату працi 4427, Вiдрахування на соцiальнi
заходи 1670, Амортизацiя 879, Iншi операцiйнi витрати 1752, Разом 17104.
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 у I пiврiччi 2013
року не було операцiй з пов’язаними особами. Вiдповiдно до засад,
визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї, що потребують
коригування активiв та зобов”язань у Товариства вiдсутнi.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.

КОДИ
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Дата(рік,
місяць, число) 2013 | 07 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон" за ЄДРПОУ 22607719

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) 2000 7586 28094

Чисті зароблені страхові премії 2010

Премії підписані, валова сума 2011

Премії, передані у перестрахування 2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг) 2050 ( -7894 ) ( -22269 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )

Валовий:
прибуток 2090 5825

збиток 2095 ( -308 ) ( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань 2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів 2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах 2112

Інші операційні доходи 2120 2410 11470

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції 2122

Адміністративні витрати 2130 ( -4089 ) ( -5504 )

Витрати на збут 2150 ( -400 ) ( -486 )

Інші операційні витрати 2180 ( -2185 ) ( -11916 )
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Витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток 2190

збиток 2195 ( -4572 ) ( -611 )

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220

Інші доходи 2240 74 106

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 ( -214 ) ( -156 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )

Інші витрати 2270 ( -47 ) ( -6 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290

збиток 2295 ( -4759 ) ( -667 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -29

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350

збиток 2355 ( -4759 ) ( -696 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих
та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом 2455
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Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460) 2465 -4759 -696

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 8376 14962

Витрати на оплату праці 2505 4427 7343

Відрахування на соціальні заходи 2510 1670 2761

Амортизація 2515 879 1187

Інші операційні витрати 2520 1752 1401

Разом 2550 17104 27654

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 -0.0459 -0.00644

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію 2615 -0.0459 -0.00644

Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки

Дохiд визначається товариством за методом нарахування,
при умовi збiльшення активу, або зменшення зобов"язання,
що зумовлює зростання власного капiталу, за умови,що
оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Витратами
звiтного перiоду товариство визнає зменшення активiв або
збiльшення зобов"язань, що призводять до зменшення
власного капiталу та за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного
перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi.
Товариством за I пiврiччя 2013 року отримано збиток вiд
операцiйної дiяльностi в сумi 4572 тис.грн. , що на 3961
тис.грн. бiльше в порiвняннi iз вiдповiдним кварталом
попереднього року. Збиток ортимано за рахунок зменшення
у звiтному перiодi чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) склала 7894 тис. грн., що на 14375
тис. грн. менше в порiвняннi iз вiдповiдним кварталом
попереднього 2012 року.
До елементiв операцiйних витрат станом на 01.07.2013 року
були внесенi наступнi суми витрат,тис. грн.: Матерiальнi
затрати 8376 тис. грн., витрати на оплату працi 4427 тис.
грн. вiдрахування на соцiальнi заходи 1670 тис. грн.
амортизацiя 879 тис. грн. iншi операцiйнi витрати 1752
тис.грн. Разом 17104 тис. грн.
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Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.

Дата(рік, місяць,
число) 2013 | 07 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон" за ЄДРПОУ 22607719

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

1

2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 10555 23005

Повернення податків і зборів 3005

у тому числі податку на додану вартість 3006

Цільового фінансування 3010 108 110

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і замовників 3015

Надходження від повернення авансів 3020 64 125

Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках 3025

Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені) 3035

Надходження від операційної оренди 3040 1516 1841

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050

Надходження фінансових установ від
повернення позик 3055

Інші надходження 3095 795 9911

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -6559 ) ( -14599 )

Праці 3105 ( -2485 ) ( -4821 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -1423 ) ( -3226 )
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Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1402 ) ( -1243 )

Зобов’язання з податку на прибуток 3116 ( -142 ) ( -9 )

Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 ( -693 ) ( -236 )

Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 ( -567 ) ( -998 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами 3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання
позик 3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( -1214 ) ( -10512 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -45 591

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200

необоротних активів 3205 110

Надходження від отриманих:
відсотків 3215

дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3235

Інші надходження 3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )

необоротних активів 3260 ( -54 ) ( -153 )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )

Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності 3295 -54 -43

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300

Отримання позик 3305 1074 2503
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Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310

Інші надходження 3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )

Погашення позик 3350 1050 2755

Сплату дивідендів 3355 ( -5 ) ( -4 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -215 ) ( -156 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди 3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -196 -412

Чистий рух грошових коштів за звітний
період 3400 -295 136

Залишок коштів на початок року 3405 330 110

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 15 54

Залишок коштів на кінець року 3415 50 300

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв вiдображає iнформацiю про
змiни, якi вiдбулися в русi грошових коштiв товариства.
Аналiз звiту показує як впливають рiзнi господарськi
операцiї на грошовi потоки. Товариством для звiтування
про грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний
прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про
основнi класи валових надходжень грошових коштiв.
Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною
для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i якi не можна
отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з
прямим методом, iнформацiя про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв i валових виплат отримана з
облiкових регiстрiв пiдприємства. За I пiврiччя 2013 року
надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї продукцiї
склали 10555 тис.грн.; iншi надходження склали 795
тис.грн. Витрати на придбання матерiалiв склали 6559
тис.грн.; виплачено працiвникам 2485 тис.грн.; вiдраховано
на соцiальнi заходи 1423 тис.грн.; виплачено зобов"язань
зобов"язань податкiв i зборiв 1402 тис. грн.; зобов"язань з
податку на прибуток 142 тис.грн.; податку на додану
вартiсть 693 тис.грн.; виплачено зобов"язань з iнших
податкiв i зборiв 567 тис.грн.; iншi витрати 1214 тис.грн.
Таким чином,чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi
склав -45 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної
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дiяльностi склав -54 тис.грн. Залишок коштiв на рахунку в
банку склав 50 тис.грн., що пiдтверджено виписками банку.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2013 | 07 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон" за ЄДРПОУ 22607719

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка
За звітний період За аналогічний період

попереднього року
надходження

видаток надходження видаток

1

2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до
оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505 X X

збільшення (зменшення)
забезпечень 3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі
в капіталі 3521

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

3522

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

3523

Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових 3524
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інвестицій

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів

3526

Фінансові витрати 3540 X X

Зменшення (збільшення)
оборотних активів 3550

Збільшення (зменшення)
запасів 3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
активів

3552

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

3553

Зменшення (збільшення)
іншої поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів 3556

Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів 3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань 3560

Грошові кошти від
операційної діяльності 3570

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

3571

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3572

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

3573

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

3574

Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів 3576
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Збільшення (зменшення)
інших поточних зобов’язань 3577

Сплачений податок на
прибуток 3580 X X

Сплачені відсотки 3585 X X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності 3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 X X

необоротних активів 3205 X X

Надходження від
отриманих:
відсотків

3215 X X

дивідендів 3220 X X

Надходження від
деривативів 3225 X X

Надходження від погашення
позик 3230 X X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235 X X

Інші надходження 3250 X X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X X ( )

необоротних активів 3260 X X

Виплати за деривативами 3270 X X

Витрачання на надання
позик 3275 X X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280 X X

Інші платежі 3290 X X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 X X

Отримання позик 3305 X X

Надходження від продажу
частки в дочірньому
підприємстві

3310 X X
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Інші надходження 3340 X X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X X

Погашення позик 3350 X X

Сплату дивідендів 3355 X X

Витрачання на сплату
відсотків 3360 X X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365 X X

Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370 X X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах

3375 X X

Інші платежі 3390 X X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності 3395

Чистий рух грошових
коштів за звітний період 3400

Залишок коштів на початок
року 3405 X X

Вплив зміни валютних
курсів на залишок коштів 3410

Залишок коштів на кінець
року 3415

Примітки

Керівник

Головний бухгалтер
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2013 | 07 | 01

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод
"Орiон" за ЄДРПОУ 22607719

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2013 р.

Стаття

Код рядка Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 25888 23987 5 -5230 44650

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок 4010

Інші зміни 4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095 25888 23987 5 -5230 44650

Чистий
прибуток 4100 -4759 -4759
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(збиток) за
звітний період

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

Сума чистого
прибутку на 4225
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матеріальне
заохочення

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі 4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі 4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в

4291
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дочірньому
підприємстві

Разом змін у
капіталі 4295 -4759 -4759

Залишок на
кінець року 4300 25888 23987 5 -9989 39891

Примітки

Власний капiтал ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" станом на 01.07.2013 року
складається з :

статутного капiталу в сумi 25888000 грн.;
резервного капiталу в сумi - 5 тис.грн.;

непокритого збитку в сумi - - 9989 тис.грн.;
Статутний капiтал , згiдно статуту товариства складає 25888000 грн., який подiлений

на 103552000 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0.25 грн. кожна. У II
кварталi 2013 року змiн у статутному капiталi не вiдбулось.

Станом на 01.07.2013 року акцiї товариства належать 2057 акцiонерам, в тому числi
однiй юридичнiй особi - Фонду державного майна України, який володiє 96,18% акцiй.

Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства.
Керівник Карпик Я.М

Головний бухгалтер Бездух М.П.
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