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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.
26.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

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 243014 0352 244007

1.6. Електронна поштова адреса
емітента karpik@orion.te.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії 12.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень.Цiннi папери України №77  26.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.orion.te.ua в мережі Інтернет 26.04.2012

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X

б) інформація про державну реєстрацію емітента X

в) банки, що обслуговують емітента X

г) основні види діяльності X

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

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

е) інформація про рейтингове агентство

є) інформація про органи управління емітента

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

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів X

7. Інформація про дивіденди X

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

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента X

б) інформація про облігації емітент

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

г) інформація про похідні цінні папери

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

10. Опис бізнесу X

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

в) інформація про зобов'язання емітента X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X

14. Інформація про стан корпоративного управління X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

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

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з
цим іпотечним покриттям

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду



в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець
звітного періоду

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за
станом на кінець звітного року

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

20. Основні відомості про ФОН

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

24. Правила ФОН

25. Річна фінансова звітність X

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової
форми при поданні інформації до Комісії) X

27. Аудиторський висновок X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності

29. 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)

30. Примітки

Окремi форми не заповнювались через те, що: - вiдомостi щодо належностi до будь-яких об"єднань пiдприємств вiдсутнi у зв"язку з
тим, що товариство не входить в будь-яке об"єднане пiдприємство; - послугами рейтенгового агенства не користувались; - iнформацiя
про органи управлiння акцiонерним товариством не заповнюється; - облiгацiї та iншi цiннi папери емiтентом не випускалися; -
викуплення власних акцiй протягом звiтного перiоду не було; - акцiї випущенi в бездокументарнiй формi i тому сертифiкати ЦП не
видавались; - iпотечнi облiгацiї не випускались; - борговi цiннi папери не випускались, гарантiї третьої особи не надавались; -
iнформацiя, наведена в пунктах 15-24, вiдсутня у зв"язку з тим, що товариство не є емiтентом таких цiнних паперiв; - рiчна фiнансова
звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не складалась; - цiльовi облiгацiї, виконання зобов"язань за
якими забезпечувалось об"єктами нерухомостi не випускались; - 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.



3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

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

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "ТРЗ "Орiон"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс 46023

3.1.5. Область, район 61000, Тернопiльський

3.1.6. Населений пункт м. Тернопiль

3.1.7. Вулиця, будинок 15 Квiтня, 6

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва свiдоцтво вiдсутнє

3.2.2. Дата державної реєстрації 30.10.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Державну реєстрацiю здiйснено виконкомом Тернопiльської мiської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 25888000.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 25888000.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

БВ №3 фiлiї "Вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк м.Тернопiль"

3.3.2. МФО банку 338426

3.3.3. Поточний рахунок 26006301682994

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

ТОД ПАТ "Райфайзен банк Аваль"

3.3.5. МФО банку 380805

3.3.6. Поточний рахунок 2600922834/840

3.4. Основні види діяльності

32.20.1 Виробництво передавальної апаратури;

32.30.1 Виробництво апаратури для приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення;

73.10.2 Дослiдження i розробки в галузi технiчних наук.



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

Вид
діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1 2 3 4 5

Розроблення,
виготовлення
спецiальних
технiчних
засобiв

зв"язку для
зняття

iнформацiї з
каналiв

з"язку, iнших
засобiв

негласного
отримання
iнформацiї,
торгiвля

спецiальними
технiчними
засобами для

зняття
iнформацiї з
каналiв
зв"язку.

АВ №520217 09.06.2011 Служба безпеки України 05.11.2014

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, при збереженнi вказаного виду дiяльностi, товариство
планує продовжити її на 5 рокiв.

 

Розроблення,
виготовлення,
реалiзацiя,
ремонт i

модернiзацiя
вiйськової
технiки

АГ №579593 08.07.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України 09.07.2012

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Передбачається, що термiн дiї вказаної лiцензiї буде продовжено на 5 рокiв.

 

Придбання,
зберiгання,
перевезення,
використання
прекурсорiв

(списку 2
таблицi 4)
"Перелiку

наркотичних
засобiв,

психотропних
речовин i

прекурсорiв"

АГ №576978 28.12.2011 Державна служба України з контролю за наркотиками 16.12.2016

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: Передбачається, що термiн дiї вказаної лiцензiї буде продовжено на 5 рокiв.

 

Дозвiл на
провадження
дiяльностi,
пов"язаної з
державною
таємницею

№ ТЕ3-2011-688 23.06.2011 Служба безпеки України 01.06.2016

Опис Передбачається, що по закiнченнi дiї дозволу планується його продовження.

 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.



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

Найменування
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику

та/або учаснику (від загальної
кількості)

Фонд державного
майна України 00032945 01133м. КиївКутузова 18/9 96.186200000000

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)

Фонд державного
майна України 00032945 96.186200000000

Усього 96.186200000000

* Не обов'язково для заповнення.



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2011 рiк склала 729 чоловiк. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють
за сумiсництвом та за цивiльно - правовими договорами становить 5 чоловiк. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, становить
722 чоловiк. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2011 рiк становить 9838,9 тис. грн. Середня заробiтна плата одного працiвника в еквiвалентi повної зайнятостi
зросла на 5,8 % порiвняно з минулим роком. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: в
планi соцiально-економiчного розвитку ПАТ "ТРЗ "Орiон" на 2012 рiк передбачено проведення заходiв з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї
робiтникiв, керiвних працiвникiв та спецiалiстiв товариства, витрати на якi складають 46 тис. грн. Всього передбачено перепiдготовити та пiдвищити квалiфiкацiю 32
чоловiк.



6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Голова наглядової ради та три члени наглядової ради

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi

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

14037372

6.1.4. Рік народження** 0

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

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

0

6.1.8. 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, Юсiченка Володимира Олександровича - заступник начальника управлiння
вiддiлу розвитку ОПК Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, Гецька Василя
Володимировича - заступника Голови Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї, Рожик
Iнну Євгенiвну - начальника вiддiлу управлiння державним майном регiонального вiддiлення
ФДМУ по Тернопiльськiй областi, та акцiонера Владику Iгоря Дмитровича - начальника вiддiлу
технiчного та метрологiчного забезпечення ВАТ "ТРЗ "Орiон". Рiшенням наглядової ради
товариства вiд 05.07.2011 року, головою наглядової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" обрано Процкiв
О.П. 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 2011 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 на зборах не було.

6.1.1. Посада Член наглядової ради

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

Владика Iгор Дмитрович



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

в/д в/д в/д

6.1.4. Рік народження** 1964

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10

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

ВО "Орiон", заступник начальника вiддiлу головного конструктора.

6.1.8. Опис Владика ?.Д. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. 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
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 2011 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 2011 роцi. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав. Змiн на посадi
протягом звiтного року не було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає,
стаж керiвної роботи 17 рокiв. Попередня посада: заступник начальника вiддiлу головного
конструктора ВО "Орiон".

6.1.1. Посада Член правлiння

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

Жегестовський Володимир Iванович

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

6.1.4. Рік народження** 1957

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27

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

ВО "Орiон", технiчний директор

6.1.8. Опис Жегестовський В.I. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Працює
технiчним директором ПАТ "ТРЗ"Орiон". 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 2011 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 2011 р.
Змiни на посадi у звiтному роцi не було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Стаж керiвної роботи 27 рокiв. Попередня посада: технiчний директор ВО "Орiон". Посади
на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.

6.1.1. Посада Член правлiння

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

Костецький Володимир Ярославович

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

в/д в/д в/д

6.1.4. Рік народження** 1956

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 29

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

ВО "Орiон" комерцiйний директор

6.1.8. Опис Костецький В.Я . не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Працює
директором з питань економiки та управлiння ПАТ "ТРЗ" Орiон". 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 2011р. 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 2011р. Змiни на посадi у звiтному роцi не було. Не погашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 29 рокiв. Попередня
посада: комерцiйний директор ВО "Орiон". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.



6.1.1. Посада Член правлiння

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

Сипень Iгор Михайлович

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

в/д в/д в/д

6.1.4. Рік народження** 1957

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26

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

ВО "Орiон" директор з виробництва.

6.1.8. Опис Сипень I.М. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Працює директором з
виробництва ПАТ "ТРЗ" Орiон". 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 матерiально-технiчне 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 2011 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 2011 р. Змiни на посадi у
звiтному роцi не було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж
керiвної роботи 26 рокiв. Попередня посада: директор з виробництва ВО "Орiон". Посади на будь-
яких iнших пiдприємствах не обiймав.

6.1.1. Посада Член правлiння, головний бухгалтер

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

Бездух Марiя Павлiвна

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

в/д в/д в/д

6.1.4. Рік народження** 1954

6.1.5. Освіта** Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23

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

ВО "Орiон", головний бухгалтер.

6.1.8. Опис Бездух М.П. не дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Працює головним
бухгалтером ПАТ "ТРЗ "Орiон". 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 2011р.
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 2011р. Змiни на посадi у звiтному роцi не було. Не погашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 23 роки. Попередня
посада: головний бухгалтер ВО "Орiон". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймала.

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї

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

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi

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

14037372

6.1.4. Рік народження** 0

6.1.5. Освіта**

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0

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

0

6.1.8. 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 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 2011 роцi за виконання
обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї не виплачувалась. Винагорода в 2011 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 2011 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.

6.1.1. Посада Голова правлiння

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

Карпик Ярослав Михайлович

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

в/д в/д в/д

6.1.4. Рік народження** 1951

6.1.5. Освіта** вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 35

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

Генеральний директор ВО "Орiон"

6.1.8. Опис Карпик Я.М. не дав згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних. Рiшенням загальних
зборiв акцiонерiв ВАТ (Протокол вiд 23.03.2007 р. № 8) обраний головою правлiння. Поєднує
роботу на посадi голови правлiння з посадою генерального директора пiдприємства. 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 ВАТ
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 2011 роцi за виконання обов'язкiв голови
правлiння виплачувалась на основi контракту та рiшень наглядової ради. Голова правлiння не дав
згоди на розкриття iнформацiї про розмiр отриманої заробiтної плати у 2011р. Працює за
сумiсництвом завiдувачем фiлiалу кафедри економiчного аналiзу Тернопiльського нацiонального
економiчного унiверситету, який знахлдиться за адресою м.Тернопiль, вул. Львiвська,11. Змiни
голови правлiння у звiтному роцi не було. Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Стаж керiвної роботи 35 рокiв. 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.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище,
ім'я, по
батькові
посадової
особи

Паспортні дані
фізичної особи

(серія, номер, дата
видачі, орган, який

видав)* або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Голова
наглядової
ради та три
члени

наглядової
ради

Регiональне
вiддiлення
ФДМУ по

Тернопiльськiй
областi

14037372 29.12.1999 99602720 96.18620000000 99602720 0 0 0

Член
наглядової

ради

Владика Iгор
Дмитрович в/д в/д в/д 28.03.2000 2000 0.00190000000 2000 0 0 0

Голова
правлiння

Карпик Ярослав
Михайлович в/д в/д в/д 20.10.2000 1000 0.00100000000 1000 0 0 0

Член
правлiння

Жегестовський
Володимир

Iванович
в/д в/д в/д 28.03.2000 1000 0.00100000000 1000 0 0 0

Член
правлiння

Костецький
Володимир
Ярославович

в/д в/д в/д 20.10.2000 3000 0.00290000000 3000 0 0 0

Член
правлiння

Сипень Iгор
Михайлович в/д в/д в/д 26.06.2000 2000 0.00190000000 2000 0 0 0

Член
правлiння,
головний
бухгалтер

Бездух Марiя
Павлiвна в/д в/д в/д 28.03.2000 1000 0.00100000000 1000 0 0 0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Регiональне
вiддiлення
ФДМУ по

Тернопiльськiй
областi

14037372 29.12.1999 0 0.00000000000 0 0 0 0

Усього 99612720 96.19590000000 99612720 0 0 0

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



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

Найменування
юридичної

особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

Регiональне
вiддiлення
ФДМУ по

Тернопiльськiй
областi

14037372 46008 Тернопiль
Танцорова,11 29.12.1999 99602720 96.18620000000 99602720 0 0 0

Прізвище,
ім'я, по
батькові
фізичної
особи*

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

паспорт**

Дата
внесення

до
реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на

пред'явника

0 0 0 0 27.03.2012 99602720 96.18620000000 99602720 0 0 0

Усього 99602720 96.18620000000 99602720 0 0 0

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

** Не обов'язково для заповнення.



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 15.04.2011

Кворум зборів** 96.250000000000

Опис

Один акцiонер - держава в особi ФДМУ володiє 96,1862 вiдсотками голосiв, а решта 2058 акцiонерiв - в середньому по 0,0019
вiдсотка. Фактично збори носять чисто iнформацiйний характер. Порядок денний: 1.Обрання складу лiчильної комiсiї. 2.Розгляд
висновку ревiзiйної комiсiї та аудиторського висновку щодо достовiрностi балансових даних товариства за 2010 рiк. 3.Затвердження
рiчного звiту та балансу товариства за 2010 рiк. 4.Затвердження порядку покриття збиткiв товариства за пiдсумками роботи у 2010
роцi та нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк. 5.Розгляд звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi
товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2011 рiк. 6.Розгляд звiту наглядової ради про роботу за
звiтний перiод. 7.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод. 8.Розгляд звiту правлiння про виконання рiшень
попереднiх зборiв акцiонерiв. 9.Прийняття рiшення про змiну найменування товариства. 10.Затвердження Статуту у новiй редакцiї у
зв"язку iз виконанням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 11.Внесення змiн та доповнень до положень про загальнi
збори, наглядову раду, правлiння, ревiзiйну комiсiю та про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна
ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон". 12.Щодо продовження термiну виконання Проекту реструктуризацiї товариства. 13.Про
припинення повноважень членiв наглядової ради товариства. 14.Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-
правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно - правових договорiв
з членами наглядової ради. 15.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Порядок денний зборiв сформований правлiнням та погоджений
наглядовою радою товариства. Пропозицiй до питань порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. Результати розгляду питань
включених порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1. Обрати до складу лiчильної комiсiї таких акцiонерiв: - Колесницького
Олександра Адамовича, - Расевич Свiтлану Василiвну, - Кубарєву ?рину Миколаївну. 2. 2.1 Затвердити висновок ревiзiйної комiсiї.
2.2 Аудиторський висновок перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк прийняти до вiдома. 3. Затвердити рiчний звiт
та баланс товариства за 2010 рiк. 4. 4.1 Затвердити порядок покриття збиткiв товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi; 4.2
Затвердити нормативи розподiлу прибутку на 2011 рiк: - фонд дивiдендiв - 30% - фонд розвитку виробництва - 40 % - фонд
матерiального заохочення та соцiального розвитку - 25% - резервний капiтал - 5%. 5. Затвердити звiт правлiння про результати
фiнансово - господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi на 2011 рiк. 6. Затвердити звiт
наглядової ради про роботу за звiтнiй перiод. 7. Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї про роботу за звiтний перiод. 8. Затвердити звiт
правлiння про виконання рiшень попереднiх зборiв акцiонерiв. 9. На виконання вимог п. 1 ст.5 Закону України "Про акцiонернi
товариства", перейменувати Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон" на Публiчне акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон". 10. 10.1 На виконання вимог ст.13 Закону України "Про акцiонернi товариства", затвердити
нову редакцiю Статуту ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон"; 10.2 Доручити головi правлiння зареєструвати нову редакцiю
Статуту товариства. 11. Затвердити змiни та доповнення до положень: - про загальнi збори акцiонерiв, - про наглядову раду, - про
правлiння, - про ревiзiйну комiсiю товариства, - про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна ПАТ
"Тернопiльський радiозавод "Орiон", у зв"язку iз прийняттям нової редакцiї Статуту товариства. 12. Продовжити термiн виконання
Проекту реструктуризацiї товариства до чергових загальних зборiв акцiонерiв у 2012 роцi. 13. Припинити повноваження членiв
наглядової ради товариства: - Процкiв Ольги Петрiвни; - Снiтинського Йосипа Васильовича; - Рожик ?нни Євгенiвни; - Юсiченка
Володимира Олександровича; - Наноцького Леонiда Васильовича. 14. 14.1.Обрати до складу наглядової ради Товариства: 1.Процкiв
Ольгу Петрiвну (представника РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.), 2.Юсiченка Володимира Олександровича (представника
Мiнпромполiтики), 3.Гецька Василя Володимировича (представника Тернопiльської ОДА), 4.Рожик ?нну Євгенiвну (представника
РВ ФДМУ по Тернопiльськiй обл.), 5.Владику ?горя Дмитровича (акцiонера Товариства). 14.2.Затвердити умови цивiльно -
правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства; 14.3.Уповноважити на пiдписання цивiльно -
правових договорiв з членами наглядової ради - голову правлiння Товариства. 15. Обрати до складу ревiзiйної комiсiї Товариства:
Балик Руслану Ярославiвну (представника акцiонера), Козуб Наталiю Михайлiвну (представника акцiонера), Кондрацького Ореста
Михайловича (представника КРУ у Тернопiльськiй обл.), Паламарчука Андрiя Зеновiйовича (представника РВ ФДМУ по
Тернопiльськiй обл.) Рiпку ?вана Миколайовича (акцiонера товариства).

 

Вид загальних зборів*
чергові позачергові

X

Дата проведення 16.12.2011

Кворум зборів** 96.300000000000

Опис

З iнiцiативи наглядової ради товариства, 16 грудня 2011 року було скликано позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ "ТРЗ
"Орiон". Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного вiд акцiонерiв не надiйшло. На позачергових загальних зборах
акцiонерiв розглядалося єдине питання: "Про внесення змiн до Статуту товариства", згiдно якого прийнято рiшення: 1.1.Внести
змiни до Статуту ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон", доповнюючи роздiл 3 "Мета та предмет дiяльностi товариства" пунктом
3.2.53, який викласти у редакцiї: "Виробництво електричних ламп та освiтлювального устаткування"; 1.2.Доручити головi правлiння
зареєструвати змiни до Статуту товариства.

 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.



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. 4500.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн. 4500.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

08.05.2012

Дата виплати
дивідендів 01.07.2012

Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв, за результатами роботи товариства у 2011 роцi прийняте рiчними загальними зборами акцiонерiв 20.04.2012
року. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, буде складений в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему
України, станом на 08.05.2012 року. Згiдно рiшення рiчних зборiв акцiонерiв, виплата дивiдендiв, що припадає на державну частку (96,18%)
4325 грн. буде проведена в строк з 08.05.2012 до 01.07.2012 року. В зв"язку з мiзерною сумою, яка припадає на одну акцiю (0,000043 грн.)
суму дивiдендiв фiзичних осiб (175 грн.) перераховано в дитячий будинок м. Тернополя. За результатами перiоду, що передував звiтному,
товариством не отримано прибуткiв, через що дивiденди акцiонерам не виплачувались.



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Депозитарiй ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107м. КиївТропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.05.2009

Міжміський код та телефон 044 585 42 40

Факс 044 585 42 41

Вид діяльності юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис Депозитарiй ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає депозитарнi послуги на
основi договору вiд 12 листопада 2009 року № Е791/09: обслуговування випуску ЦП,
оформленого ГС; зберiгання глобального сертифiкату; надання Зведеного облiкового реєстру
власникiв рахункiв ЦП.

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

Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Консул"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21131551

Місцезнаходження 46008м.ТернопiльМедова, 12 - А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0053

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001

Міжміський код та телефон 0352 430023

Факс 0352 430023

Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма)яка надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис Аудиторська фiрма ТзОВ "Консул" надає аудиторськi послуги емiтенту на основi договору №31
вiд 11.07.2011 року.



11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував

випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
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UA 1901191007
Акції
Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні 0.250 103552000 25888000.000 100.000000000000

Опис

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 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.

 



12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ,
приєднання, перетворення, виділ)

Тернопiльський радiозавод "Орiон" заснований 09.03.1982 року, як пiдприємство з виробництва
засобiв радiозв'язку. Основним видом економiчної дiяльностi є виробництво апаратури для
приймання, запису та вiдтворення звуку i зображення. 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 В iдкрите 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.

Про організаційну структуру емітента, дочірні
підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та
місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в
організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом

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.
Правлiння - виконавчий орган товариства, до складу якого входять, крiм голови, перший
заступник голови правлiння, заступники голови правлiння та головний бухгалтер. Для ведення
поточної роботи правлiння призначає генерального директора та директорiв по напрямках
дiяльностi. На голову правлiння покладено обов'язки генерального директора, а також призначено
першого заступника - технiчного директора, директора з питань економiки та управлiння та
директора з виробництва. Технiчному директору пiдпорядкованi вiддiли розробок, маркетингу та
збуту, контролю якостi та надiйностi, випробувальна лабораторiя; заступнику технiчного
директора пiдпорядковано технiчний вiддiл, вiддiл технiчного та метрологiчного забезпечення,
енергомеханiчна та iнструментальна служби, транспортний цех. Директору з питань економiки та
управлiння пiдпорядкованi вiддiли компютерних технологiй, бухоблiку та фiнансiв, економiки i
служба соцiального розвитку. Директору з виробництва пiдпорядкованi служба органiзацiї
виробництва та цехи пiдприємства - гальвано-механiчний та монтажно-складальний. 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 31.12.2011 р. працюють такi комiсiї: - комiсiя щодо збереження
майна; - постiйнодiюча технiчна комiсiя; - комiсiя з розробки проекту колективного договору; -
заводська та цеховi комiсiї з iнвентаризацiї майна; У 2009р. вiдбулись змiни в органiзацiйнiй
структурi емiтента, а саме, на виконання Проекту з Реструктуризацiї, затвердженого наглядовою
радою ВАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" (протокол №3 вiд 06.04.2004р.) та продажею
майна Зборiвської фiлiї "Торнар", правлiнням ВАТ "ТРЗ "Орiон" прийнято рiшення про
припинення Зборiвської фiлiї "Тонар" (Наказ № 149). Дана фiлiя спецiалiзувалася з виготовлення
головок динамiчних. В  зв"язку з вiдсутнiстю замовлень данi вироби були знятi з виробництва, що
спричинило припинення даної фiлiї . Особлива iнформацiя щодо припинення фiлiї була
оприлюднена 26.01.2010р. З метою збiльшення обсягiв виготовлення продукцiї та покращення
загального фiнансового стану пiдприємства у 2011 роцi впроваджено лiнiї з виготовлення
електричних ламп та освiтлювального устаткування через що рiшенням правлiння 12.10.2011 року
внесено змiни до органiзацiйнiйної структури товариства та створено дiльницю з виробництва
свiтлотехнiки.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб,
що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб в 2011 роцi не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та
оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Застосування методiв та принципiв оцiнки активiв та зобов"язань пiдприємства провадиться на
пiдставi Наказу ПАТ "ТРЗ "Орiон" про облiкову полiтику товариства, яким передбачено:
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, вибору методу нарахування амортизацiї в момент введення їх в
експлуатацiю та протягом подальшого використання, 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.Кучер Б.Т . - заст. технiчного
директора 4.Снiтинський Й.В. - заст. голови наглядової ради 5.Музиченко В .В . - 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.Встановити на 2011 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 1000 гривень (з 01.01.2012 - 2500
гривень), невиробничих основних засобiв i нематерiальних активiв), що призначаються платником
податку для використання у господарськiй дiяльностi платника податку, вартiсть яких перевищує
1000 гривень (з 01.01.2012 - 2500 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 (таблиця 1). 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. Таблиця 1 Класифiкацiя груп основних
засобiв та iнших необоротних активiв, мiнiмально допустимi строки їх амортизацiї та методи
Групи Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв Рахунок облiку Можливi
методи амортизацiї група 1 - земельнi дiлянки - 101 Не амортизується група 2 - капiтальнi витрати
на полiпшення земель, не пов"язанi з будiвництвом 15 102 Прямолiнiйний; зменшення залишкової
вартостi; кумулятивний; виробничий група 3 - будiвлi, 20 103 споруди, 15 передавальнi пристрої
10 група 4 - машини та обладнання 5 104 Прямолiнiйний; зменшення залишкової
вартостi;прискореного зменшення залишкової вартостi;кумулятивний; виробничий з них:
електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї,
пов"язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов"язанi з ними комп"ютернi програми
(крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються
нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, модулi,
модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж,
телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких перевищує 1000 гривень (з
01.01.2012 р. - 2500 гривень) 2 група 5 - транспортнi засоби 5 105 група 6 - iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) 4 106 Прямолiнiйний; зменшення залишкової вартостi; кумулятивний;
виробничий група 7 - тварини 6 107 група 8 - багаторiчнi насадження 10 108 група 9 - iншi основнi
засоби 12 109 Прямолiнiйний; виробничий група 10 - бiблiотечнi фонди - 111 Прямолiнiйний;
зменшення залишкової вартостi; кумулятивний; виробничий; по 50% вартостi в першому мiсяцi
використання та в мiсяцi вибуття;100% вартостi в першому мiсяцi використання група 11 -
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 112 Прямолiнiйний; виробничий;по 50% вартостi в
першому мiсяцi використання та в мiсяцi вибуття;100% вартостi в першому мiсяцi використання
група 12 - тимчасовi (нетитульнi) споруди 5 113 Прямолiнiйний; виробничий група 13 - природнi
ресурси - 114 Не амортизується група 14 - iнвентарна тара 6 115 Прямолiнiйний; виробничий група
15 - предмети прокату 5 116 Прямолiнiйний; виробничий група 16 - довгостроковi бiологiчнi
активи 7 16 Прямолiнiйний; зменшення залишкової вартостi; кумулятивний; виробничий
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 1000 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.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. 3.6.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 (таблиця 2). Таблиця 2 Групи
нематерiальних активiв та строки їх використання ГрупиСтрок дiї права користування група 1 -
права користування природними ресурсами (право користування надрами, iншими ресурсами
природного середовища, геологiчною та iншою iнформацiєю про природне середовище);вiдповiдно
до правовстановлюючого документа група 2 - права користування майном (право користування
земельною дiлянкою, крiм права постiйного користування земельною дiлянкою, вiдповiдно до
закону, право користування будiвлею, право на оренду примiщень тощо);вiдповiдно до
правовстановлюючого документа група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi
марки (знаки для товарiв i послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на
придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа група 4 - права
на об"єкти промислової власностi (право на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, сорти
рослин, породи тварин, компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем, комерцiйнi таємницi, в
тому числi ноу-хау, захист вiд недобросовiсної конкуренцiї тощо) крiм тих, витрати на придбання
яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа,але не менш як 5 рокiв
група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори,
комп?ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (бази
даних), фонограми, вiдеограми, передачi (програми) органiзацiй мовлення тощо) крiм тих, витрати
на придбання яких визнаються роялтi; вiдповiдно до правовстановлюючого документа, але не
менш як 2 роки група 6 - iншi нематерiальнi активи (право на ведення дiяльностi, використання
економiчних та iнших привiлеїв тощо) вiдповiдно до правовстановлюючого документа
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 2011р. 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 31.12.10 р. i протягом року не змiнюються. При
врегулюваннi сумнiвної заборгованостi за вiдвантаженi товари (наданi послуги, виконанi роботи) у



разi отримання згоди на виставлену претензiю або неотримання вiдповiдi на неї за умови затримки
в оплатi понад 90 днiв зменшувати доходи з одночасним зменшенням суми витрат звiтного перiоду
на собiвартiсть вiдвантажених товарiв (наданих послуг, виконаних робiт). 3.11. 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.
3.12.Для облiку транспортно-заготiвельних витрат вiдкрити субрахунок "Транспортно-заготiвельнi
витрати". Облiк здiйснювати за допомогою методу середнього вiдсотка. 3.13.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. 3.14. Готову продукцiю та незавершене виробництво
вiдображати в бухгалтерському облiку та балансi за фактичною виробничою собiвартiстю.
3.15.Запаси, якi не принесуть економiчної вигоди у майбутньому, визначати нелiквiдними i
списувати в бухгалтерському облiку. 3.16. Оцiнку запасiв (матерiалiв, сировини палива,
комплектуючих виробiв i напiвфабрикатiв) при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi
здiйснювати за методом Ф?ФО; - оцiнку запасiв (купованих товарiв для роздрiбної торгiвлi)
здiйснювати за цiнами продажу. 3.17. 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. 3.18. Переоцiнку запасiв проводити на пiдставi рiшення постiйно дiючої
iнвентаризацiйної комiсiї. 3.19.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. 3.20. Кошти та iншi активи, не
вказанi вище, вiдображати в облiку i звiтностi згiдно з вимогами вiдповiдних Положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. 3.21.Визнання, оцiнку та облiк зобов'язань здiйснювати
вiдповiдно до П(С)Б0 11 "Зобов'язання". 3.22. 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. 3.23.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. 3.24. Класифiкацiю витрат на виробництво проводити згiдно з
П(С)БО 16 "Витрати" та статями 138.8.1-138.8.9 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. 3.25. 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".
3.26. Оцiнку залишкiв незавершеного виробництва здiйснювати по кожному з видiв готової
продукцiї та статей калькуляцiї з визначенням фактичної вартостi залишкiв сировини , матерiалiв i
заробiтної плати . 3.27. Визнати звiтними господарськi сегменти: -виробництво продукцiї
спецiального призначення; -виробництво цивiльної продукцiї. 3.28.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. 3.29. Перевищення сум попереднiх дооцiнок над сумою попереднiх уцiнок залишок
вартостi переоцiненого об?єкта основних засобiв включати до складу нерозподiленого прибутку
при вибуттi такого об"єкта. 3.30. Створювати забезпечення (резерв) на виплату вiдпусток
працiвникам пiдприємства. 3.31. 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. II. Забезпечити органiзацiю 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 ?нструкцiї № 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.

Текст аудиторського висновку № 31 вiд "21" лютого 2012 року ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ  щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон" станом на 31 грудня
2011 року Адресат керiвництво емiтента: Публiчне акцiонерне товариство "Тернопiльський
радiозавод "Орiон": 46023, Україна, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6. 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 4.11.2010 року до 4.11.2015 року,
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв
згiдно Рiшення № 313 вiд 13.02.2007 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, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ А № 001402, видане 04.10.2007 року, термiн
дiї до 26.12.2015 року, Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв АБ №
000585 вiд 25 вересня 2007 року. Мiсцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопiль, вул. Медова,
12 А, 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 02.11.1993 року Мiсцезнаходження 46023, Україна,
м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, 6 Проведення аудиту здiйснювалось вiдповiдно до умов договору
№ 31 вiд 11.07.2011 року за перiод з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року. Аудит проводився в
бухгалтерiї Публiчного акцiонерного товариства "Тернопiльський радiозавод "Орiон" (далi "ПАТ
"Тернопiльський радiозавод "Орiон") з 6 по 21 лютого 2012 року. Ми провели аудиторську
перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон", склад та елементи якої
передбаченi нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО),
що включають Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про
власний капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату,
стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть
управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi.
Управлiнський персонал (керiвництво ПАТ) несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення фiнансової звiтностi вiдповiдно вимог П(С)БО, в основу яких покладена
європейська (континентальна) модель бухгалтерського облiку. В iдповiдальнiсть управлiнського
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використовування внутрiшнього контролю
стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, якi не мiстять суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайств або помилки: вибiр та застосування вiдповiдної облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. В iдповiдальнiсть 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),
Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА) зокрема, МСА 700, 705, 706 та iнших стандартiв,
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. Крiм цього, аудитором
здiйснюється iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової iнформацiї
внаслiдок шахрайства та виконання процедур для розгляду оцiнених ризикiв з професiйним
скептицизмом протягом усього аудиту у вiдповiдностi з МСА 240. Аудиторський висновок
складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженого рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360 (далi - Вимоги) та
Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними
учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 19.12.2006 року № 1528 (далi - Положення). Аудит передбачає виконання
аудиторських процедур через тестування доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї
у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка охоплювала оцiнку застосованих принципiв
бухгалтерського облiку згiдно нацiональних П(С)БО, суттєвих попереднiх оцiнок здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Обсяг
аудиторської перевiрки згiдно з вимог Положення включає в себе розкриття iнформацiї щодо
видiв активiв, зобов'язань, власного капiталу, тощо у вiдповiдностi з чинним законодавством та
П(С)БО. Аудитори стверджують, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує достатню й
обгрунтовану пiдставу для висловлення думки щодо фiнансової звiтностi. 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), затверджених
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань
органiзацiї бухгалтерського облiку. Фактiв порушення законодавства пiд час провадження
фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського
облiку та подання звiтностi аудиторами не виявлено. Наказ про облiкову полiтику затверджено.
Облiкова полiтика протягом звiтного перiоду не змiнювалася. 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. Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюється методом подвiйного
запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та
аналiтичних вiдомостях. Бухгалтерський облiк в товариствi ведеться комп"ютеризовано. При
перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть товариства за 2011 рiк складена на пiдставi
облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних
первинних документiв, журналiв-ордерiв, аналiтичних вiдомостей та iнших регiстрiв облiку
задовiльний. 2.Аудит основних засобiв, нематерiальних активiв, iнших необоротних матерiальних



активiв та їх зносу: 2.1. Основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв: Облiк
основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв ведеться у вiдповiдностi до П(С)БО
7 "Основнi засоби" з вiдображенням в синтетичному облiку на рахунках 10 "Основнi засоби" та 11
- iншi необоротнi матерiальнi активи. На кiнець року первiсна вартiсть наявних власних основних
засобiв складає 83640 тис. грн., знос - 55615 тис. грн. Протягом 2011 року проводилася дооцiнка
первiсної вартостi (7775 тис. грн.) та зносу (4081 тис. грн.). Вибуття основних засобiв (12045 тис.
грн.) та їх надходження (611 тис. грн.) в облiку вiдображено у вiдповiдностi iз стандартом.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом
України, i за 2011 рiк складає 2289 тис. грн. Амортизацiя iнших необоротних матерiальних активiв
нараховується у розмiрi 50% в момент передачi в експлуатацiю та 50% - при їх вибуттi. 2.2.
Нематерiальних активiв: Станом на 31.12.2011 року в балансi товариства вiдсутнi нематерiальнi
активи. 2.3. Незавершене будiвництво: На кiнець року в товариствi наявний залишок
незавершеного будiвництва в сумi 1539 тис. грн. 3.Аудит фiнансових iнвестицiй: Фiнансових
iнвестицiй ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" на кiнець звiтного перiоду не має. 4.Аудит
запасiв: Облiк запасiв на товариствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання
запасiв, передбаченому П(С)БО № 9 "Запаси". Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх
найменування (однорiдна група). Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами
постачальникiв. Протягом року товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв "Ф?ФО",
використання якого було незмiнним протягом вказаного перiоду. Станом на 31.12.2011 р. вартiсть
запасiв товариства становить 21235 тис. грн., з них: ь виробничi запаси - 7977 тис. грн.; ь
незавершене виробництво - 6746 тис. грн.; ь готова продукцiя - 6502 тис. грн.; ь товари - 10 тис.
грн. Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими
особами. Активи, що використовуються протягом не бiльше одного року або нормального
операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року, визнаються малоцiнними та швидкозношуваними
предметами (МШП) та облiковуються товариством на рахунку 22 "Малоцiннi та швидкозношуванi
предмети". Вiдповiдно до вимог п. 23 П(С)БО № 9 "Запаси" вартiсть малоцiнних та
швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв
(списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв
за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами товариства протягом строку їх фактичного
використання. Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9 "Запаси".Оцiнка
запасiв на дату балансу проводиться згiдно з прийнятою на товариствi облiковою полiтикою.
5.Аудит дебiторської заборгованостi: Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до
вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визнання дебiторської заборгованостi у ПАТ
"Тернопiльський радiозавод "Орiон" здiйснюється згiдно даного стандарту, а саме: дебiторська
заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання товариством майбутнiх
економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума. Дебiторська заборгованiсть
представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як поточна дебiторська заборгованiсть (8112 тис.
грн.), яка включає в себе такi статтi: -за товари, роботи, послуги (5888 тис. грн.); -за розрахунками
(2224 тис. грн.), з них: -з бюджетом - 450 тис. грн.; -за виданими авансами - 1774 тис. грн. Резерв
сумнiвних боргiв товариство не створювало. 6. Аудит грошових коштiв: Наявнi грошовi кошти
товариства, вiдповiдають сумам, якi вiдображенi у складi оборотних активiв у фiнансовiй звiтностi
станом на 31.12.2011 року. Грошовi кошти товариства на кiнець звiтного перiоду (роздiл - активу
Балансу, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк) в нацiональнi валютi - 86 тис. грн., в
iноземнiй ? 24 тис. грн. 7.Облiк зобов"язань: Облiк зобов"язань ведеться у товариствi згiдно
вимог П(С)БО 11 "Зобов"язання". У фiнансовiй звiтностi товариства наявнi поточнi зобов"язання
(14462 тис. грн.), якi представленi наступними статтями: 1)короткостроковi кредити банкiв (2455
тис. грн.); 2)кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (3558 тис. грн.); 3)поточнi
зобов"язання за розрахунками (8416 тис. грн.): ь з одержаних авансiв - 5387 тис. грн.; ь з
бюджетом - 332 тис. грн.; ь зi страхування - 783 тис. грн.; ь з оплати працi - 1914 тис. грн.; 4)iншi
поточнi зобов"язання - 33 тис. грн. Зобов"язання в Балансi вiдповiдають даним регiстрiв
синтетичного та аналiтичного облiку. 8.Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення
власного капiталу: Облiк щодо розмiру, структури i змiн власного капiталу ведеться згiдно з
П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал". 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 - пасиву балансу) також значаться: ь iнший додатковий капiтал - 23987 тис.
грн.; ь резервний капiтал - 5 тис. грн.; ь непокритий збиток - 5239 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 роцi не
здiйснював випуск боргових iпотечних цiнних паперiв та цiнних паперiв, якi вимагають
забезпечення. Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 44641 тис. грн., на
початок 46406 тис. грн., тобто є тенденцiя до їх зменшення в порiвняннi зi статутним капiталом.
Рекомендуємо посилити вимоги як до формування статутного капiталу в сторону збiльшення, так i
щодо його пiдтримки в процесi дiяльностi. Аудитори зазначають, що розмiр та структура власного
капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi товариства станом на 31.12.2011 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 2011 рiк товариство отримало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї
продукцiї (робiт, послуг) в сумi 37255 тис. грн. Виручка визначена згiдно П(С)БО № 15 "Доходи"
i вiдповiдає даним бухгалтерського облiку. Класифiкацiя доходiв проведена за наступними
напрямами: ь чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (33590 тис. грн.); ь
iншi операцiйнi доходи (21215 тис. грн.); ь iншi доходи (140 тис. грн.). Чистий прибуток за
звiтний рiк склав 15 тис. грн. Аудитори вважають, що Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк 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 ДКЦПФР України. 11.Аналiз
показникiв фiнансового стану акцiонерного товариства: 11.1. Експрес-аналiз балансу У результатi



експрес-аналiзу структури балансу товариства на 31.12.2011 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
50,02% вiд валюти балансу); - грошовi кошти становлять незначний вiдсоток (0,37 %) оборотних
активiв; - зросла частка дебiторської заборгованостi (з 23,01% до 27,46%за рiк) в структурi
оборотних активiв; - у структурi пасивiв переважає власний капiтал (на рiвнi близькому до
75,53%); - за 2011 рiк майно товариства (валюта балансу) зросло на 3362 тис. грн. (або на 6,03 %) i
станом на 31.12.2011 року склало 59103 тис. грн. Слiд звернути увагу на те, що у звiтному роцi
ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" спрацювало прибутково (чистий прибуток склав 15 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 31.12.2011 на 31.12.2010 1 Коефiцiєнт покриття (загальної
лiквiдностi) Оборотнi активи (р.260) / Поточнi зобов"язання (р. 620) > 1 2,04 2,46 2 Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi Оборотнi активи (р.260) - Запаси (р.100-140) / Поточнi зобов"язання (р. 620)
0,6-0,8 0,57 0,70 3 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Грошовi кошти та їх еквiваленти (р.220-240)
/ Поточнi зобов"язання (р. 620) 0,2-0,35 (> 0) 0,01 0,07 Аналiзуючи показники лiквiдностi
товариства за даними таблицi можна побачити, що станом на 31.12.2011 року товариство
спроможне погасити: - за рахунок усiх оборотних активiв - 100% поточних зобов-язань. Значення
коефiцiєнта покриття знаходиться в межах оптимального iнтервалу; - за рахунок грошових коштiв
i коштiв у розрахунках - 57% 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 "Тернопiльський радiозавод "Орiон" величина даного коефiцiєнта свiдчить
про те, що за рахунок власних активiв товариство зможе термiново покрити 1% своєї поточної
заборгованостi. 11.3. Аналiз показникiв фiнансової стiйкостi товариства № п/п Показники
Розрахунок показникiв Оптимальне значення Фактичне значення на 31.12.2011 на 31.12.2010 1
Коефiцiєнт автономiї (фiнансової незалежностi) (Власний капiтал (р.380) + Забезпечення (р.430)) /
Пiдсумок балансу (р.640) > 0,5 0,76 0,83 2 Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (Власний капiтал
(р.380) + Забезпечення (р.430)) / Загальна сума зобов"язань (р. 480 + р.620) > 1,0 3,09 4,97 3
Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними коштами Власнi оборотнi кошти (р.260 р.620) /
Запаси (р.100-140) > 0,1 0,71 0,83 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
(Короткострокова кредиторська заборгованiсть (р.620) + Довгострокова кредиторська
заборгованiсть (р.480)) / Власний капiтал (р.380) 0,5-1,0 0,32 0,20 5 Коефiцiєнт покриття
зобов"язань власним капiталом Власний капiтал (р.380) / (Короткострокова кредиторська
заборгованiсть (р.620) + Довгострокова кредиторська заборгованiсть (р.480)) 0,5-1,0 3,09 4,97 6
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв Чистий прибуток (ф.№2 р.220) /Пiдсумок балансу
(р.640) Рiст 0,0003 - 7 Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) Чистий
прибуток (ф.№2 р.220) / Власний капiтал (р.380) Рiст 0,0003 - Проведенi розрахунки основних
показникiв фiнансової стiйкостi ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" дали наступнi
результати: 1. Коефiцiєнт автономiї станом на 31.12.2011 року має значення бiльше нормативного
i свiдчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активiв товариства 76 грн. - власнi кошти
(власний капiтал). Зменшення коефiцiєнта автономiї свiдчить про збiльшення фiнансової
залежностi пiдприємства, пiдвищення ризику фiнансових ускладнень в майбутнi перiоди. 2.
Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi: станом на 31.12.2011 року на кожну гривню залучених коштiв
припадає 3,09 грн. власних коштiв. Цей показник вищий оптимального значення, проте свiдчить
про зростання показника залучення зовнiшнiх джерел фiнансування товариства. 3. Вiдбулося
зменшення коефiцiєнта забезпечення власними оборотними коштами товариства. Станом на
31.12.2010 року даний коефiцiєнт становить 0,71. Зниження величини показника свiдчить про
погiршення фiнансового стану пiдприємства i його спроможнiсть проводити незалежну фiнансову
полiтику. 4. Коефiцiєнт структури капiталу є найбiльш загальною оцiнкою фiнансової стiйкостi
товариства. Значення цього показника 0,32 означає, що на кожну 1 грн. власних коштiв припадає
32 коп. позичених. Збiльшення цього показника в динамiцi свiдчить про посилення залежностi
пiдприємства вiд зовнiшнiх iнвесторiв i кредиторiв, тобто про певне зниження фiнансової
стiйкостi. 5. Коефiцiєнт покриття зобов"язань власним капiталом є оберненим до показника
структури капiталу i становить 3,09. Зменшення його значення свiдчить про зниження фiнансової
стiйкостi пiдприємства. 6. Наявнiсть коефiцiєнтiв ефективностi використання активiв та власних
коштiв свiдчить про прибуткову дiяльнiсть товариства. Вони становлять 0,0003. Враховуючи
вищенаведене слiд вважати, що товариство станом на 31.12.2011 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 "Тернопiльський радiозавод "Орiон" функцiонує на законних засадах i у своїй дiяльностi
керується чинним законодавством та засновницькими документами. На нашу думку, за винятком
обмеження обсягу роботи аудиторiв, вплив якого не настiльки важливий та всеохопний, фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО, в основу яких покладена
європейська (континентальна) модель бухгалтерського облiку, вiдображає достовiрно у всiх
суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан та дiяльнiсть товариства, що перевiряється
станом на 31.12.2011 року за перiод iз 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року та вiдповiдає
вимогам законодавства i нормативних актiв України. Директор Аудиторської фiрми "Консул"
сертифiкат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник Аудитор сертифiкат аудитора А № 006044 А.Р.
Мельник Вiдповiдальний за дотримання контролю якостi Я.Д. Крупка Дата аудиторського звiту
"21" лютого 2012 року м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх
виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва
окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та
основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує
емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку
цін; інформація про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень
впровадження нових технологій, нових товарів, його
положення на ринку; інформація про конкуренцію в
галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;

Основна спецiалiзацiя ПАТ "ТРЗ"Орiон" - виробництво систем УКХ-радiозв"язку в дiапазонах (30-
75,999), (146-174) та (400-470) МГц, для Мiноборони, МВС, СБУ, МНС, Держкордону та рiзних
галузей народного господарства, виробництво енергозберiгаючих ламп. Номенклатуру виробiв на
сьогоднi складають: 1) Засоби зв"язку спецiального призначення, в дiапазонi 30-75,999 МГц, для
бронетехнiки: Комплекс засобiв радiозв"язку спецпризначення для органiзацiї УКХ-радiо- зв"язку
з рухомими броньованими об"єктами: Т-55, Т-72, Т-74, Т -80, Т -84, БМП, БТР. До складу
комплексу входять наступнi вироби: - радiостанцiя Р-173М (Р-173); - радiоприймач Р-173ПМ (Р-
173П); - апаратура внутрiшнього зв"язку та комутацiї АВЗК-1; - шоломофон шумопоглинаючий
ШШ-1. 2) Комплекс засобiв радiозв"язку "Орiон" для залiзницi в складi: - лiнiйна радiостанцiя
"Орiон РС-6" (КХ/УКХ); - унiфiкована станцiя розпорядча "Орiон УСР-6"; - стацiонарна
радiостанцiя "Орiон РС-4" (КХ/УКХ); - локомотивна радiостанцiя "Орiон РВ-4" (КХ/УКХ); -
автоматизований вимiрювальний комплекс радiомонiторингу АВК "Орiон"; - бортовий реєстратор
переговорiв. 3) Комплекс засобiв радiозв"язку для силових структур "ОРIОН-С": а) в дiапазонi
(146-174) МГц до складу комплексу входять: - стацiонарна радiостанцiя з дистанцiйним



перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та
матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному
об'ємі постачання

керуванням "ОР?ОН РС-1С"; - возивна радiостанцiя "ОРIОН РВ-1С"; - приховано-носивна
радiостанцiя "ОРIОН РН-2.4К"; - стацiонарна радiостанцiя "ОРIОН РС-1.4"; - возивна радiостанцiя
"ОРIОН РВ-1.4"; - носивна радiостанцiя "ОРIОН РН-2.5К"; - стiйка радiообладнання "Орiон"; -
радiоретранслятор "Орiон РР-1"; - радiоретранслятор на сонячних батареях "Орiон РР-1С"; б) в
дiапазонi (400-470) МГц, до складу комплексу входять: - стацiонарна радiостанцiя "Орiон РС-1.5";
- возивна радiостанцiя "Орiон РВ-1.5"; - носивна радiостанцiя "Орiон РН-2.7"; - приховано-носiвна
радiостанцiя "Орiон РН-2.4К4". 4) Комплекс засобiв радiозв"язку "Орiон" народногосподарського
призначення дiапазону (33-57) МГц в складi: - стацiонарна радiостанцiя "Орiон РСВ-7"; - возивна
радiостанцiя "Орiон РСВ-7"; - носивна радiостанцiя "Орiон РН-2.6". 5) Комплекс засобiв
радiозв"язку "Орiон" народногосподарського призначення дiапазону (146-174) МГц в складi: -
стацiонарна радiостанцiя з дистанцiйним керуванням "Орiон РС-1"; - возивна радiостанцiї "Орiон
РВ-1.4"; - носивна радiостанцiї "Орiон РН-2.5"; - радiоретранслятор "Орiон РР-1". Перспективнiсть
виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг. Галузь радiозв"язку, в якiй
працює ПАТ "ТРЗ "Орiон", вiдноситься до найбiльш високорозвинутих та високотехнологiчних.
Мiльярднi iнвестицiї, що вкладаються в радiозв?язок свiтовими транснацiональними компанiями,
пiдтверджуються постiйними технiчними новинками та серйозними прибутками фiрм-виробникiв.
Український ринок вiдчуває вплив нового сучасного обладнання радiозв"язку, що приводить до
жорсткої конкуренцiї на простi радiостанцiї широкого вжитку. Але зважаючи на загальний рiвень
неоснащеностi народногосподарських структур, адаптацiю алгоритмiв роботи радiостанцiй до вимог
конкретного споживача, ця галузь є перспективною i має хорошi можливостi для розвитку. Для
виробничих процесiв, транспортування i охорони, проведення нарад i забезпечення безпеки - тобто
там, де необхiдна злагоджена та оперативна взаємодiя групи спiвробiтникiв, використовуються
радiостанцiї рiзних систем та фiрм-виробникiв, в тому числi i виробництва ПАТ "ТРЗ "Орiон".
Органiзацiї, якi давно користуються радiозв"язком, експлуатують застарiлi моделi радiостанцiй.
Постiйно зростаючi вимоги до якостi та додаткових функцiональних можливостей засобiв зв"язку
спонукають замiнювати старий парк радiостанцiй на новий. Постiйно розширюється коло фiрм, якi
ранiше не користувалися радiозв"язком, але в нових умовах господарювання мають потребу в
засобах радiозв"язку. Впливовим фактором є вiдсутнiсть в Українi єдиної сучасної транкiнгової
цифрової конфiденцiйної системи зв"язку для органiв державного управлiння та окремих галузей.
Протягом останнiх рокiв спостерiгались пропозицiї декiлькох фiрм щодо реалiзацiї для силових
вiдомств України iмпортної системи радiозв"язку. Тому розробка та впровадження цифрової
конфiденцiйної транкiнгової системи радiозв"язку на базi радiостанцiї "Орiон" є надзвичайно
актуальною та перспективною. Загострюється конкурентна боротьба у вiйськових вiдомствах як на
внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках. Надзвичайно перспективним є виробництво
радiостанцiй Орiон Р-173 з ППРЧ та модернiзованих радiостанцiй Р-173, якi по тактико-технiчних
та цiнових характеристиках успiшно конкурують iз зарубiжними аналогами. Зважаючи на
вищевказане, 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 є надзвичайно перспективним для пiдприємства та дозволить значно
наростити об"єми випуску товарної продукцiї. Залежнiсть вiд сезонних змiн Дiяльнiсть ПАТ "ТРЗ
"Орiон" не залежить вiд сезонних змiн. Про основнi ринки збуту та основних клiєнтiв. У
вiдповiдностi до номенклатури випуску продукцiї, ПАТ "ТРЗ "Орiон" протягом останнiх рокiв
закрiпився i розширює ринки збуту в досить жорсткому конкурентному середовищi. Що
стосується засобiв зв"язку для бронетехнiки, основними ринками збуту є: - Єгипет; - В"єтнам; -
Пакистан; - Iндiя; - Ємен; - Грузiя; - Iрак. Проводяться роботи по вивченню можливостей
постачання продукцiї на ринки: - Сирiї; - Алжиру; - Лiвiї; - Лаосу; - Бангладеш; - Туркменистану;
- Таджикистану; - Республiки Бiлорусь; - Азербайджану. Зважаючи на старiння вiйськової технiки
та полiтичнi реалiї в свiтi український ринок продаж вiйськової технiки (ВТ) буде
розширюватися. На внутрiшньому ринку спостерiгається збiльшення об"ємiв поставок засобiв
зв"язку для вiйськової технiки ремонтним заводам. Невелику кiлькiсть ( 10 одиниць) замовляє ДП
Завод iм. Малишева. Продовжується виконання мiжнародного Українсько - Iракського контракту
( в якому "Орiон" приймає активну участь). Основними споживачами є: - Служба безпеки України;
- Мiнiстерство Внутрiшнiх справ України; - Податкова полiцiя 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. Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи щодо зменшення ризикiв, захисту своєї
дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту. При виконаннi заключних контрактiв на
поставку продукцiї можуть виникнути ризики що унеможливить їх виконання. Одним з таких
ризикiв може бути несвоєчасне фiнансування, тодi термiни виконання замовлення буде уточнено.
Через неплатоспроможнiсть покупцiв (замовникiв) може виникнути ризик невиходу на
запланований обсяг виробництва та реалiзацiї продукцiї. Крiм цього, iснує ризик змiни
економiчної полiтики держави, зокрема, в податковому законодавствi, митному та валютному
регулюваннi та iнше. Основною метою маркетингової дiяльностi є найповнiше задоволення потреб
потенцiйних покупцiв засобами радiозв"язку шляхом збiльшення максимально можливих об"ємiв
поставок продукцiї виробництва ПАТ "ТРЗ "Орiон" та отримання пiдприємством максимально
можливих прибуткiв. Найбiльшу частку в об"ємi випуску товарної продукцiї на 2012 рiк
становитимуть спецiальнi засоби радiозв"язку для вiйськової технiки. Для розширення об"ємiв
продажу радiостанцiй Р- 173М та приймачiв Р-173ПМ необхiдно: 1. Завершити модернiзацiю
вузлiв виробiв з метою переводу їх на сучаснi дешевшi комплектуючi, замiну комплектуючих, якi
знятi з виробництва, введення нових схемотехнiчних рiшень з метою здешевлення виробiв. Для
цього потрiбно затратити коштiв на суму 50 000 гривень. 2. Для завоювання нових ринкiв та
утримання iснуючих розширити функцiональнi можливостi виробiв: робота в системi С4. 3. Для
утримання конкурентної цiни службi забезпечення розробити комплекс заходiв для здешевлення
комплектуючих в доларовому еквiвалентi на 3-5 % в порiвняннi iз 2011 роком. Надзвичайно
актуальною, як на зовнiшнiх так i на внутрiшнiх ринках, освоєних ПАТ "ТРЗ "Орiон", є потреба у
радiостанцiях з ППРЧ, якi б iз мiнiмальними затратами, пов"язаними iз доробкою бронетехнiки,
замiнили радiостанцiй Р-173 (Р-123). З метою збiльшення ринку продаж засобiв радiозв"язку для
бронетехнiки в 2011 роцi та наступнi роки необхiдно завершити розробку радiостанцiї iз функцiєю
стрибкоподiбної змiни несучої частини "Орiон Р-173" з ППРЧ та створення нового цифрового



комплексу зв"язку на базi радiостанцiї "Орiон Р-173" з ППРЧ та внутрiшнього переговорного
пристрою "АВЗК-Оболонь". Для завершення робiт по розробцi системи Орiон Р-173 необхiдно
затратити коштiв в сумi 600 000 гривень. 4. У зв"язку з введенням у виробництво нового
сучасного танка "Оплот", ПАТ "ТРЗ "Орiон" планує спроектувати та освоїти виробництво
цифрової внутрiшньої системи зв"язку та комутацiї АВЗК Оболонь. Це нова перспективна
тематика. Вона допоможе укрiпитися як на внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках
виробництва аналогiчної продукцiї. Для проведення робiт по цiй тематицi необхiдно затратити 200
000 гривень. ПАТ "Тернопiльський радiозавод "Орiон" зареєстроване у Державнiй службi
експортного контролю України як суб"єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Свiдоцтво №
0029/02/2010 вiд 26.06.2007 року). Пiдприємство має право самостiйної продажi вiйськової
технiки власного виробництва. Тому 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", "Укрiнмаш", "Прогрес", "Укроборонсервiс", "Таскоекспорт",
використання ринкiв збуту партнерiв фiрми "Битова Електронiка АД" (Болгарiя), ДП
"Радiоприлад" (Запорiжжя) та iнших. Освоєння нових перспектив-них 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", "Укрiнмаш", "Прогрес", "Таскоекспорт" з метою
пiдписання нових контрактiв для продажi засобiв зв"язку для вiйськової технiки на перспективнi
свiтовi ринки збуту; - забезпечити працiвникiв зовнiшньоторгових фiрм "Укрспецекспорт",
"Укрiнмаш", "Прогрес" та "Таскоекспорт" новими рекламними носiями та описом нових
функцiональних можливостей технiки, яка випускається пiдприємством. Реалiзацiя засобiв
спецiального звязку для силових структур системи Орiон-С, яка була сповiльнена в 2009 - 2011
роках пiд дiєю економiчної кризи та полiтичних факторiв, за прогнозами вiдновиться в 2012 роцi
та буде перспективною в наступнi роки. Канали збуту й методи продажу, якi використовує емiтент.
Роботи по освоєнню нових ринкiв та розширенню iснуючих проводяться безпосередньо
працiвниками вiддiлу маркетингу та збуту. 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
обгрунтованих партiй продукцiї, можливостi стимулювання продаж та використання
маркетингових структур фiрм-дилерiв для лобiювання iнтересiв на певних ринках. Особливо
актуально в Росiї, Бiлорусi, Казахстанi, де ринки захищаються державою та рiзними вiдомчими
структурами. Важливим напрямком щодо збiльшення поставок засобiв радiозв'язку для ВТ  є
спiвпраця iз Державною компанiєю "Укрспецекспорт", "Прогрес", "Укроборонсервiс",
"Таскоекспорт", та iн. Освоєння нових перспективних ринкiв збуту можливе за рахунок
використання додаткових можливостей стимулювання збуту вiд цих компанiї. Реалiзацiя засобiв
спецiального зв'язку для силових структур системи "Орiон-С", яка була сповiльнена в 2009 - 2011
роках пiд дiєю економiчної кризи та полiтичних факторiв, за прогнозами вiдновиться в 2012 роцi
та буде перспективною в наступнi роки. Продажi цiєї технiки будуть здiйснюватися безпосередньо
працiвниками вiддiлу маркетингу та збуту. Основнi форми продаж: - закупка силовими
вiдомствами України згiдно процедури у єдиного виробника; - участь у закритих та вiдкритих
тендерах, органiзованих силовими вiдомствами України; - поставка невеликих партiй продукцiї
безпосередньо споживачам у рiзнi регiони України. Iнформацiя про особливостi стану розвитку
галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, рiвень впровадження нових технологiй,
нових товарiв, його положення на ринку. Галузь радiозв?язку, в якiй працює ПАТ "ТРЗ "Орiон",
вiдноситься до найбiльш високорозвинутих та високотехнологiчних. Мiльярднi iнвестицiї, що
вкладаються в радiозв?язок свiтовими транснацiональними компанiями, пiдтверджуються
постiйними технiчними новинками та серйозними прибутками фiрм-виробникiв. Український ринок
вiдчуває вплив нового сучасного обладнання радiозв"язку, що приводить до жорсткої конкуренцiї
на простi радiостанцiї широкого вжитку. Але зважаючи на загальний рiвень неоснащеностi
народногосподарських структур, адаптацiю алгоритмiв роботи радiостанцiй до вимог конкретного
споживача, ця галузь є перспективною i має хорошi можливостi для розвитку. Для виробничих
процесiв, транспортування i охорони, проведення нарад i забезпечення безпеки - тобто там, де
необхiдна злагоджена та оперативна взаємодiя групи спiвробiтникiв, використовуються
радiостанцiї рiзних систем та фiрм-виробникiв, в тому числi i виробництва ПАТ "ТРЗ "Орiон".
Органiзацiї, якi давно користуються радiозв"язком, експлуатують застарiлi моделi радiостанцiй.
Постiйно зростаючi вимоги до якостi та додаткових функцiональних можливостей засобiв зв"язку
спонукають замiнювати старий парк радiостанцiй на новий. Постiйно розширюється коло фiрм, якi
ранiше не користувалися радiозв"язком, але в нових умовах господарювання мають потребу в
засобах радiозв"язку. Впливовим фактором є вiдсутнiсть в Українi єдиної сучасної транкiнгової
цифрової конфiденцiйної системи зв"язку для органiв державного управлiння та окремих галузей.
Протягом останнiх рокiв спостерiгались пропозицiї декiлькох фiрм щодо реалiзацiї для силових
вiдомств України iмпортної системи радiозв"язку. Тому розробка та впровадження цифрової
конфiденцiйної транкiнгової системи радiозв"язку на базi радiостанцiї "Орiон" є надзвичайно
актуальною та перспективною. Загострюється конкурентна боротьба у вiйськових вiдомствах як на
внутрiшньому так i на зовнiшньому ринках. Надзвичайно перспективним є виробництво
радiостанцiй Орiон Р-173 ППРЧ та модернiзованих радiостанцiй Р-173, якi по тактико-технiчних та
цiнових характеристиках успiшно конкурують iз зарубiжними аналогами. Зважаючи на
вищевказане, можна стверджувати, що розвиток рiзних видiв радiозв"язку є перспективним.
Надзвичайно актуальним є напрямок виробництва енергозберiгаючих ламп, виробництво яких,
спiльно з ПАТ "?скра" (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 є надзвичайно перспективним для пiдприємства та дозволить значно
наростити об"єми випуску товарної продукцiї. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про
особливостi продукцiї емiтента. Основними конкурентами в сегментi ринку радiозв"язку ВТ  є: -
Концерн "Созвездие" (Росiя); - Фiрма "Телекард" (м. Одеса). Зменшується конкурентний тиск зi
сторони фiрм, якi займаються реалiзацiєю залишкiв вiйськової технiки по причинi морального та
фiзичного старiння виробiв, виготовлених у 80 - 90-х роках минулого столiття. Зважаючи на вплив
економiчної кризи та 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. Конкурентами в даному сегментi ринку 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. Основними конкурентами є: -
ПАТ "Новатор", м. Хмельницький; - ВО "Електросигнал", м. Воронеж, Росiя; - Владимирський
радiозавод, м. Владiмiр, Росiя; - завод "Супутник", м. Молодiжне, Бiлорусiя; - ?жевський
радiозавод, м. ?жевськ, 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.
Перспективнi плани розвитку емiтента. Для утримання лiдируючих позицiй на ринку збуту та
захоплення нових сегментiв ринку використовувати наступнi засоби: 1. Завершити розробку нової
цифрової системи зв"язку iз використанням радiостанцiй iз стрибкоподiбною змiнною несучої
частоти, що виведе комплекс радiозв?язку на рiвень передових сучасних дiючих систем. 2.
Забезпечити сумiснiсть по деяких технiчних параметрах нової цифрової системи зв"язку для
бронетехнiки iз дiючою аналоговою системою, що дозволить пiдприємству з достатньою
рентабельнiстю випускати систему радiозв"язку для вiйськової технiки на базi радiостанцiй Р-
173М. 3. Використовувати технiчнi новинки в системах радiозв"язку "Орiон-С", засобах зв"язку
для залiзничного транспорту i народного господарства, що дозволить закрiпитись в основних
сегментах ринку та освоїти новi ринковi нiшi. 4. Пiдтримувати належнi партнерськi вiдносини i
позитивний iмiдж ПАТ "ТРЗ "Орiон", як надiйного партнера для всiх покупцiв нашої продукцiї.
Пiдвищувати якiсть i технiчний рiвень продукцiї, своєчасно реагувати на зауваження споживачiв,
залучати потенцiйних споживачiв до участi у проектуваннi i створеннi нової продукцiї,
кооперуватись з iншими пiдприємствами в рамках державних та галузевих проектiв. 5. Нарощення
випуску енергозберiгаючих люмiнесцентних ламп. Освоєння випуску свiтлодiодних ламп. 6.
Проводити постiйнi необхiднi змiни на веб-сторiнцi пiдприємства, створити ?нтернет-магазин. 7.
Тiсну спiвпрацю зi споживачами з метою отримання достовiрної iнформацiї та проведення
необхiдних технiчних змiн в товарну продукцiю. 8. Участь у виставках та iнвестицiйних форумах,
оновлення рекламної продукцiї. 9. Залучення до продаж дилерiв та фiрм-посередникiв. 10.
Створення гнучкої системи знижок в залежностi вiд умов оплати, партiї продукцiї, термiну
виготовлення та умов вiдправки продукцiї. 11. Наявнiсть в асортиментi рiзних цiнових
характеристик виробiв в залежностi вiд виконання та функцiональних можливостей. 12.
Покращення дизайну, споживацьких характеристик, пакувального матерiалу. 13. Наявнiсть послуг
по доставцi, пусконалагодженню та введеннi в експлуата-цiю виробiв виробництва ПАТ "ТРЗ
"Орiон". 14. Розширення номенклатури товарної продукцiї. 15. Збiльшення об"ємiв виготовлення
непрофiльної продукцiї.

Інформація про основні придбання або відчуження активів
за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її
вартість і спосіб фінансування

Згiдно плану технiчного переозброєння протягом 2004-2009 рокiв на пiдприємствi впровадженi
енергозберiгаючi технологiї, закуплене сучасне технологiчне обладнання та iнше майно. Так з
метою економiї енергозатрат та пiдвищення коефiцiєнта корисної дiї, було придбано 2 котли та
устаткування компресорне вартiстю 918, 54 грн., якi замiнили старi високозатратнi i
малоефективнi. На початку 2008 року для iнструментального виробництва придбане
високопродуктивне устаткування киснево-плазмового рiзання чорних та кольорових металiв
"СКОРПIОН - 2500" з програмним керуванням (ЧПК) вартiстю 530000 грн. З метою економiї
металiв та суттєвого зниження втрат матерiалу в процесi рiзання, для заготiвельної дiльницi
iнструментальної служби було придбано стрiчкопильний верстат ВС-250. Верстат дає можливiсть
здiйснювати порiзку металiв рiзноманiтних профiлiв, забезпечує високу якiсть виконаних робiт.
Вартiсть даного верстата складає 29165 грн. Також товариством у 2008р. було придбано для
потреб механо-заготiвельного виробництва високопродуктивнi оброблюючi центри з ЧПК в
кiлькостi 2 штук на загальну суму 893294 грн. Вказане обладнання призначене для механiчної
обробки корпусних деталей iз алюмiнiю i його сплавiв. Виключається людський фактор в частинi
виготовлення неякiсної продукцiї. Для складального виробництва придбано iмпортну
вимiрювальну технiку фiрми "Шварц унд Роде" . Зокрема ПАТ "ТРЗ "Орiон" придбав аналiзатор
спектру вартiстю 88400 грн. та радiотестер вартiстю 156000 грн.. Вищевказанi пристрої
забезпечують ефективне проведення дiагностики , регулювальних робiт та контролю параметрiв
готових засобiв зв"язку з мiнiмальними трудозатратами. Для бюро технiчної документацiї
пiдприємства придбано прiнтер-сканер вартiстю 102000 грн. Обладнання призначене для
тиражування конструкторської, технологiчної та iншої документацiї рiзного формату. Оновлено
також рухомий склад транспортної дiльницi пiдприємства. Було придбано легковий автомобiль
марки "Мiцубiсi" . В зв"язку з економiчною кризою та важким матерiальним становищем на
пiдприємствi у 2009 - 2011 роках видiлялися незначнi кошти на придбання активiв .

Інформація про основні засоби емітента, включаючи
об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо
них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження
основних засобів. Екологічні питання, що можуть
позначитися на використанні активів підприємства,
інформація щодо планів капітального будівництва,
розширення або удосконалення основних засобів, характер
та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення

Балансова вартiсть основних фондiв станом на 31.12.2011р. складає 28,0 млн. грн. Рiвень зносу
основних фондiв - 64,0% , в тому числi : - будiвель ? 52,7%; - технологiчного обладнання - 89,2%;
в товариствi нараховується 300 одиниць дiючого технологiчного обладнання. Середнiй коефiцiєнт
завантаження обладнання при однозмiннiй роботi за 5 рокiв складає 56,2%, що говорить про
можливiсть нарощування об"єктiв виробництва на майбутнє. Все майно перебуває на
вiдповiдальному зберiганнi i знаходиться на площах пiдроздiлiв, за якими воно закрiплене.
Мiсцезнаходження основних засобiв - вул. 15 Квiтня, 6 м.Тернопiль. Товариство не орендує
жодних основних засобiв.Нормативна документацiя на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря вiдповiдає умовам встановленим в дозволi за № 6110100000-8 вiд 28 грудня
2006р. виданого державним управлiнням охорони навколишнього природнього середовища у
Тернопiльськiй областi. Екологiчна ситуацiя не впливає на використання активiв пiдприємства.
Капiтальне будiвництво на пiдприємствi не планується. На 2012 рiк заплановано провести роботи з
розробки матерiалiв, що обгрунтовують обсяги викидiв шкiдливих речовин в атмосферу для
отримання дозволу на викиди на наступнi 8 рокiв.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність
емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень

Пропозицiї ПАТ "ТРЗ "Орiон" щодо проблемних питань, якi потребують врегулювання на
законодавчому рiвнi 1.При закупiвлях iмпортних засобiв озброєнь проводити полiтику передачi
новiтнiх технологiй українським виробникам, з можливiстю випуску їх українськими
пiдприємствами. 2.Посприяти у наданнi повноважень на право самостiйного здiйснення експортно-
iмпортних операцiй вiйськової технiки власного виробництва (без посередникiв). 3.Вiдмовитись
вiд процедури закупок через тендери. Перейти до процедури закупки у єдиного виробника.
4.Доведення державного оборонного замовлення з початку року, а не в кiнцi I пiврiччя, що
призводить до значних витрат пiдприємства через неритмiчнiсть роботи. 5.Заборона закупiвлi за
бюджетнi кошти iмпортного обладнання засобiв радiозв'язку, що є аналогом вiтчизняної
продукцiї. 6.Надання довгострокових кредитiв пiдприємствам (пiд помiрнi вiдсотки, а не в
декiлька разiв вищi вiд дiючої процентної ставки НБУ) для закупiвлi сучасного
високотехнологiчного обладнання для замiни застарiлого та зношеного, яке складає 55-65%.



7.Вирiшення питання цiльового фiнансування на проведення дослiдно-конструкторських робiт по
впровадженню у виробництво нової технiки з метою створення нацiональної системи вiдомчого
державного радiозв'язку. 8.Вирiшити питання кредитування банками пiдприємств з державною
часткою для виробничих потреб.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій
(штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства

За звiтний перiод емiтентом було сплачено штрафних санкцiй за невчасно сплаченi платежi: по
ПДВ - 8535,64 грн.; до Єдиного соцiального внеску та Пенсiйного фонду - 323766,97 грн.;
виконавчий збiр - 19435,68 грн.; за землю - 1806,98 грн.; за порушення дисциплiни по цiнах -
11842,38 грн.; за порушення дисциплiни по мiстобудуванню - 16725 грн.; за податок з доходiв -
510 грн.; пеня по податках з власникiв транспортних засобiв - 368,28 грн.; в Тернопiльводоканал -
18651,01 грн.; за водокористування плата - 500 грн.; за екоподаток - 343,27 грн. Всього сплачено
штрафних санкцiй у 2011 роцi на суму 402485,21 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності
емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за
оцінками фахівців емітента

Фiнансування дiяльностi пiдприємства проводиться з використанням власних коштiв. Коефiцiєнт
абсолютної лiквiдностi у звiтному роцi порiвняно з 2010 роком зменшився з 0,07 до 0,01, що
характеризує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов"язань. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi
пiдприємства щодо сплати поточних зобов"язань. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi за 2011 рiк
становить 1,49 i зменшився на 16% порiвняно з минулим роком з 1,74 до 1,49. Оптимальне
значення цього коефiцiєнта - 0,7-0,8. Значення показника швидкої лiквiдностi К=1,49 свiдчить,
що пiдприємство забезпечене обiговими коштами, проте бiльшiсть коштiв мобiлiзованi у
виробничi запаси та активи (основнi засоби), якi повiльно реалiзуються i не можуть забезпечити
високу платоспроможнiсть пiдприємства. В  2011 роцi пiдприємству вдалося досягти позитивних
значень показникiв рентабельностi дiяльностi (0,0004) та рентабельностi реалiзованої продукцiї
(0,57%). Це вказує на те, що пiдприємство працювало ефективнiше, збiльшився дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї за рахунок виконання укладених контрактiв. Показники дiлової активностi у
звiтному роцi дещо збiльшилися порiвняно з минулим роком та вiдповiдають нормативному
значенню. Це свiдчить про те. що на пiдприємствi вiдбуваються позитивнi тенденцiї - покращилось
використання оборотних активiв та зменшились затрати на виробництво продукцiї. В 2011 роцi
показники поточної та критичної лiквiдностi знаходяться в межах нормативних значень. Це
характеризує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його
поточних зобов"язань. Показники, якi характеризують фiнансовий стан пiдприємства - коефiцiєнти
фiнансової незалежностi. В звiтному перiодi вiдповiдають нормативному значенню коефiцiєнти
фiнансової незалежностi та фiнансової стiйкостi, пiдприємство можна вважати вiдносно незалежним
вiд зовнiшнiх фiнансових джерел.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних
договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від
виконання цих договорів

Згiдно наказу пiдприємства № 117 вiд 10.09.2008 року "Про конфiденцiйну та iнсайдерську
iнформацiю", iнформацiя яка повинна бути розкрита у цьому пунктi, належить до перелiку
конфiденцiйної та не може бути оприлюднена.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на
рік (щодо розширення виробництва, реконструкції,
поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів,
які можуть вплинути на діяльність емітента в
майбутньому)

Основною метою маркетингової дiяльностi є найповнiше задоволення потреб потенцiйних покупцiв
засобами радiозв'язку шляхом збiльшення максимально можливих об'ємiв поставок продукцiї
виробництва ПАТ "ТРЗ "Орiон" та отримання пiдприємством максимально можливих прибуткiв.
Постiйне удосконалення iснуючого виробництва, використання малоенергоємних технологiй,
збiльшення продуктивностi працi та об'ємiв випуску, проведення тендерiв 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 контролю якостi продукцiї ISO 9001 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. Постiйне
нарощування об'ємiв непрофiльних робiт платних послуг. Пошук iнвесторiв з метою створення
спiльного виробництва. Стимулювання генерацiї iдей працiвниками пiдприємства з метою розробки
та виготовлення нової продукцiї.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок,
вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний
рік

За звiтний перiод емiтентом було виконано такi роботи щодо дослiдження та розробок: -
розроблено та впроваджено у виробництво здешевлену клавiатуру радiостанцiї р - 173М та
замiнено комплектувальнi вироби виробництва країн СНД на iмпортнi. Економiчний ефект вiд
даного впровадження становить 227,8 тис. грн.; - розроблено та впроваджено у виробництво
стацiонарний блок живлення для залiзничних радiостанцiй; - розроблено та впроваджено у
виробництво модернiзований пульт керування радiостанцiй "Орiон РВ - 4"; - розроблено та
впроваджено у виробництво радiостанцiї системи "Орiон" на крок сiтки частот 12.5 кГц; -
розроблено та впроваджено у виробництво модернiзований комплекс радiомонiторингу АВК
"Орiон"; - розроблено та впроваджено у виробництво безпровiдну гарнiтуру на базi технологiй
"Блютуз". За звiтний перiод емiтентом було витрачено 384,6 тис. грн., направлених на дослiдження
та розробку нових виробiв.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає
емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та
розмір позовних вимог, найменування суду, в якому
розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається

?нформацiя щодо судових справ емiтента за 2011 рiк. 1. ПАТ "ТРЗ Орiон" (позивач) до
Державного територiально-галузевого об"єднання "Львiвська залiзниця" (вiдповiдач) про
стягнення суми боргу за поставлений товар, пенi, iнфляцiйних втрат та 3% рiчних в розмiрi
125664,79 грн. Ухвала про порушення справи вiд 10.03.2011 року. Рiшення господарського суду
Львiвської областi вiд 29.03.2011 року - позов задоволено повнiстю. Рiшення виконане повнiстю.
2. ПАТ "ТРЗ Орiон" (позивач) до ПП "Приватбуд-А" (вiдповiдач) про стягнення суми боргу за
надану нерухомiсть, пенi, штрафу, iнфляцiйних втрат та 3% рiчних в розмiрi 251547,77 грн.
Ухвала про порушення провадження по справi вiд 14.06.2011 року. Ухвала господарського суду
Тернопiльської областi вiд 14.09.2011 року - затверджено мирову угоду. 3. ПАТ "ТРЗ Орiон"
(позивач) до Державного територiально-галузевого об"єднання "Львiвська залiзниця" (вiдповiдач)
про стягнення суми боргу за поставлений товар, пенi, iнфляцiйних втрат та 3% рiчних в розмiрi
385343,8 грн. Ухвала про порушення провадження по справi вiд 18.07.2011 року. Рiшення
господарського суду Львiвської областi вiд 03.08.2011 року - позов задоволено повнiстю.
Рiшення виконане повнiстю. 4. ПАТ "ТРЗ Орiон" (позивач) до Державного пiдприємства
"Миколаївський ремонтно-механiчний завод" (вiдповiдач) про стягнення iнфляцiйних втрат та 3%
рiчних в розмiрi 32769,83 грн. Ухвала про порушення провадження по справi вiд.18.07.2011



року. Рiшення господарського суду Миколаївської областi вiд 17.08.2011 року - позов задоволено
повнiстю. 5. ПАТ "ТРЗ Орiон" (позивач) до Державного пiдприємства "Львiвська залiзниця"
(вiдповiдач) про стягнення суми боргу за поставлений товар та штрафних санкцiй в розмiрi
322767,62 грн. Ухвала про порушення провадження по справi вiд.10.01.2011 року. Ухвала
господарського суду Львiвської областi вiд 14.03.2011 року - провадження по справi припинено в
зв"язку iз погашенням боргу. 6. ТОВ "СЕА Електронiкс" (позивач) до ПАТ "ТРЗ Орiон"
(вiдповiдач) про стягнення суми боргу за поставлений товар, пенi, iнфляцiйних втрат та 3% рiчних
в розмiрi 75792,45 грн. Ухвала про порушення провадження по справi вiд.13.01.2011 року.
Ухвала господарського суду Тернопiльської областi вiд 31.01.2011 року - затверджено мирову
угоду. 7. Мiнiстерство оборони України (позивач) до ПАТ "ТРЗ Орiон" (вiдповiдач) про
стягнення суми боргу за наданi послуги, пенi, iнфляцiйних втрат та 3% рiчних в розмiрi 17951,41
грн. Ухвала про порушення провадження по справi вiд.26.01.2011 року. Рiшення господарського
суду Тернопiльської областi вiд 24.03.2011 року - позов задоволено повнiстю.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки
інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про
результати та аналіз господарювання емітента за останні
три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За останнi три роки випуск товарної продукцiї склав 98,7 млн. грн. Обсяг товарної продукцiї за
2011 рiк склав 30,9 млн. грн., що на 20 % бiльше порiвняно з минулим роком (30,3 млн. грн.) i на
17,6 % менше порiвняно з 2009 роком. За 2011 рiк реалiзовано продукцiї на суму 33,6 млн. грн,
що на 27,3% бiльше, нiж у 2010 роцi. Обсяги реалiзацiї продукцiї за 2011 рiк порiвняно з 2009
роком зменшились на 20,2%. За результатами господарювання пiдприємство одержало прибутки в
2011 роцi на суму 15 тис.грн., за 2010 рiк збитки склали 3871 тис. грн. В  2009 роцi пiдприємство
отримало збитки в розмiрi 2580 тис. грн. Коефiцiєнт використання виробничих потужностей за
2011 рiк становив 55,4 %. Середньоспискова чисельнiсть за 2009 рiк становила 785 чол., 2010 рiк
- 765 чол., 2011 рiк - 729 чоловiк. За останнi три роки на пiдприємствi здiйснювалась оптимiзацiя
органiзацiйної структури, а саме зменшилась кiлькiсть управлiнських ланок за рахунок
перерозподiлу функцiональних обов"язкiв.



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

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

Найменування
основних засобів

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

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 29624.000 27938.000 0.000 0.000 29624.000 27937.000

будівлі та
споруди 22676.000 21754.000 0.000 0.000 22676.000 21754.000

машини та
обладнання 4357.000 3654.000 0.000 0.000 4357.000 3654.000

транспортні
засоби 190.000 191.000 0.000 0.000 190.000 191.000

інші 2401.000 2339.000 0.000 0.000 2401.000 2339.000

2. Невиробничого
призначення: 1823.000 87.000 0.000 0.000 1823.000 87.000

будівлі та
споруди 1808.000 80.000 0.000 0.000 1808.000 80.000

машини та
обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

транспортні
засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

інші 15.000 7.000 0.000 0.000 15.000 7.000

Усього 31447.000 28025.000 0.000 0.000 31447.000 28025.000

Опис Основнi засоби станом на 31.12.2011 року у власностi товариства за первинною вартiстю складають 83640 тис. грн.; за залишковою вартiстю
28025 тис.грн. Знос основних засобiв склав 55615 тис.грн.; Змiни у вартостi пройшли в зв"язку з ремонтом об"єктiв нерухомостi та придбанням
основних засобiв. Термiн та умови використання будiвель, споруд не обмежений , пiдтримується належний стан поточними ремонтами. Ступiнь
використання обладнання визначається технiко-економiчними показниками, проводяться необхiднi ремонти, обладнання яке не пiдгляє ремонту та
вiдновленню списується згiдно рiшення технiчної комiсiї.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

44641.000 46406.000

Статутний капітал
(тис. грн.) 25888.000 25888.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

25888.000 25888.000

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 31.12.11р. складають 59103 тис.грн. Розрахункова вартiсть активiв на кiнець звiтного
перiоду складає 44641 тис. грн. Зобов"язання, усього за звiтний перiод складають 14462 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18753 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 18753 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 20518 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 20518тис.грн.

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



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток
річних) Дата погашення

Кредити банку X 2455.000 X X

у тому числі:  

кредит банку 25.08.2011 1000.000 18.000000000000 24.01.2012

кредит банку 19.08.2011 700.000 18.000000000000 19.02.2012

кредит банку 29.12.2011 755.000 18.000000000000 29.04.2012

Податковi зобов"язання 30.12.2011 332.000 0.000000000000 30.12.2012

Зобов'язання за цінними
паперами

X 0.000 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним
випуском):

X 0.000 X X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 332.000 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 14130.000 X X

Усього зобов'язань X 14462.000 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.



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

1 2 3

15.04.2011 19.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента



ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2011 2 1

2 2010 1 0

3 2009 1 0

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

Так Ні

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх (позачергових) загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя, яка була
призначена раглядовою радою товариства 11.11.2011 року. Ні

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

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Так Ні

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" голосування за загальних зборах ПАТ проводяться таємно з використанням
бюлетенiв для голосування з кожного питання порядку денного. Ні

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

Так Ні

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

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

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

Інше (запишіть): На позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 16.12.2011 року, вносилась змiна до Статуту товариства в частинi
включення додаткового виду дiяльностi, а саме: "Виробництво електричних ламп та освiтлювального устаткування". Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?



(осіб)

1 Кількість членів наглядової ради 5

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1

3 Кількість представників держави 4

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 4

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 10

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) Комiтети в складi наглядової ради не створювались.

Інші (запишіть) даних немає.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (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 визначається у вiдсотках вiд середньої

заробiтної плати на пiдприємствi за мiсяць.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (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 Ні

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

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

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

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

Інше (запишіть) Члени наглядової ради - представники держави самостiйно
ознайомились зi змiстом документiв ПАТ.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 7.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань
правління?

Загальні збори
акціонерів

Засідання наглядової
ради

Засідання
правління

1 Члени правління (директор) Ні Ні Ні

2 Загальний відділ Ні Ні Ні

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні

4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

5 Секретар правління Ні Ні Ні

6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

8 Корпоративний секретар Так Так Так

9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні

10 Інше(запишіть): За зберiгання усiх протоколiв, якi ведуться у товариствi вiдповiдає
голова правлiння товариства. Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого
органу) належить вирішення кожного з цих питань?



Загальні збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до компетенції
жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління Ні Так Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій Так Ні Ні Ні

Затвердження 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 Ні

1 Положення про загальні збори
акціонерів X

2 Положення про наглядову раду X

3 Положення про виконавчий
орган (правління) X

4 Положення про посадових осіб
акціонерного товариства X

5 Положення про ревізійну
комісію X

6 Положення про акції
акціонерного товариства X

7 Положення про порядок
розподілу прибутку X

8
Інше (запишіть): Загальними зборами акцiонерiв затвердженi також Положення про реєстрацiйну комiсiю, Положення про лiчильну комiсiю,

Положення про органiзацiйний комiтет. 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?



Інформація
розповсюджується на
загальних зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній

інформаційній базі даних
ДКЦПФР про ринок цінних

паперів

Документи надаються
для ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються на

запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці акціонерного
товариства

1 Фінансова звітність,
результати діяльності Ні Так Так Так Так

2

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

Ні Так Ні Так Так

3
Інформація про склад
органів управління
товариства

Ні Так Так Так Так

4 Статут та внутрішні
документи Ні Ні Так Так Так

5
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення

Ні Ні Так Так Так

6

Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні

1 Не проводились взагалі X

2 Менше ніж раз на рік X

3 Раз на рік X

4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні

Загальні збори
акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або
директор X

Інше (запишіть) Згiдно положення "Про наглядову раду ПАТ "ТРЗ "Орiон" рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора та розмiр його винагороди
приймаєтьсч наглядовою радою.

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 Аудиторської фiрми "Консул".

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?



Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту
акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній
консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) У звiтному роцi перевiрки проводились з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї, наглядової ради, ревiзором товариства, стороннiми
консультантами. ?ншi перевiрки не проводились.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) Ревiзiйна комiсiя проводила перевiрку з власної iнiцiативи, за дорученням наглядової ради, на вимогу акцiонерiв, якi в
сукупностi володiють понад 10 вiдсотками голосiв. ?нших перевiрок ревiзiйною комiсiєю не проводилось.

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



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

Так Ні

1 Випуск акцій X

2 Випуск депозитарних розписок X

3 Випуск облігацій X

4 Кредити банків X

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

6 Інше (запишіть): д/н X

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) -
Так

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

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні

Не задовольняв професійний
рівень особи X

Не задовольняли умови
договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) ПрАТ "Всеукраїнсткий депозитарiй цiнних паперiв" прийняв на себе права та обов"язки ВАТ "Мiжрегiональний фондовий союз" на
пiдставi договору оренди цiлiсного майнового комплексу який складений мiж МФС та ВДЦП.

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.10.2003 ; яким
органом управління прийнятий: Наглядовою радою товариства.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть
яким чином його оприлюднено: ?нформацiю про прийняття товариством кодекусу корпоративного управлiння не оприлюднено, оскiльки сам кодекс
корпоративного управлiння товариством буде затверджено на рiчних загальних зборах акцiонерiв у 2013 роцi.

Інформація 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 В товариствi запроваджено посаду корпоративного секретаря.



Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством
вимогам та зміна їх складу за рік.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що
призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого
органу, або відсутність таких заходів.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом
року, або їх відсутність.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського
висновку.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього
аудитора.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи,
уповноваженого розглядати скарги.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг
стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг
фінансовою установою та результати їх розгляду.



Річна фінансова звітність

КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011

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

Територія за КОАТУУ 6110100000

Організаційно-правова форма
господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного управління за КОДУ 8784

Вид економічної діяльності Виробництво передавальної апаратури; за КВЕД 32.30.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума

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

Середня кількість працівників 729

Баланс станом на 31.12.2011

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 0 0

- первісна вартість 011 0 0

- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 1322 1539

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 31447 28025

- первісна вартість 031 87299 83640

- знос 032 ( 55852 ) ( 55615 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0

- інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 32769 29564

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 6682 7977



Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 1973 6746

Готова продукція 130 7762 6502

Товари 140 11 10

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 4257 5888

- первісна вартість 161 4262 5888

- резерв сумнівних боргів 162 ( 5 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 2 450

- за виданими авансами 180 1019 1774

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 7 0

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 120 86

- у т.ч. в касі 231 4 1

- в іноземній валюті 240 508 24

Інші оборотні активи 250 631 82

Усього за розділом II 260 22972 29539

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 55741 59103

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 25888 25888

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 27063 23987

Резервний капітал 340 5 5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -6550 -5239

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 46406 44641

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0



Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0

Усього за розділом III 480 0 0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 291 2455

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4287 3558

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 1817 5387

- з бюджетом 550 578 332

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 837 783

- з оплати праці 580 1506 1914

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 19 33

Усього за розділом IV 620 9335 14462

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 55741 59103

Примітки Баланс, як фiнансовий звiт емiтента вiдображає узагальнену, укрупнену, побудовану за
стандартизованою формою iнформацiю про активи та зобов"язання емiтента на певний момент часу.
Пiдсумок балансу станом на 31 грудня 2011 року становить 59103 тис. грн. Зменшення вартостi
необоротних активiв вiдбулося за рахунок зносу основних засобiв. Збiльшення вартостi оборотних
активiв - за рахунок збiльшення виробничих запасiв, незавершеного виробництва, дебiторської
заборгованостi. Зменшення власного капiталу - за рахунок зменшення додаткового капiталу та
наявностi непокритого збитку в сумi -5239 тис.грн.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



Звіт про фінансові результати за 2011 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 37255 30994

Податок на додану вартість 015 3665 4603

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 33590 26391

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 22858 ) ( 18441 )

Валовий:

- прибуток 050 10732 7950

- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )

Інші операційні доходи 060 21215 5590

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 8246 ) ( 9062 )

Витрати на збут 080 ( 951 ) ( 684 )

Інші операційні витрати 090 ( 22619 ) ( 7529 )

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської
діяльності

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 131 0

- збиток 105 ( 0 ) ( 3735 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 0 0

Інші доходи 130 140 111

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 213

Фінансові витрати 140 ( 213 ) ( 214 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 ( 35 ) ( 33 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 23 0

- збиток 175 ( 0 ) ( 3871 )

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

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 8 ) ( 0 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 15 0

- збиток 195 ( 0 ) ( 3871 )

Надзвичайні:



- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 15 0

- збиток 225 ( 0 ) ( 3871 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 20152 14385

Витрати на оплату праці 240 9968 11127

Відрахування на соціальні заходи 250 3681 4175

Амортизація 260 2289 2730

Інші операційни витрати 270 3142 2283

Разом 280 39232 34700

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 103552.00000000 103552.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 103552.00000000 103552.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00014000 -0.03738000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00014000 -0.03738000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00004300 0.00000000

Примітки За фiнансовими результатами вiд звичайної дiяльностi емiтентом у звiтному роцi отримано
прибуток у сумi 15 тис.грн. Даний прибуток отримано за рахунок збiльшення обсягу реалiзацiї
продукцiї у 4-му кварталi 2011 року.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період

попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33037 25566

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 5330 8865

Повернення авансів 030 142 482

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 3 0

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0

Отримання субсидій, дотацій 050 6 0

Цільового фінансування 060 0 0

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 119 0

Інші надходження 080 20460 3247

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 25723 ) ( 16967 )

Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )

Повернення авансів 100 ( 1201 ) ( 0 )

Працівникам 105 ( 7517 ) ( 8928 )

Витрат на відрядження 110 ( 682 ) ( 645 )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 691 ) ( 2953 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 4 ) ( 0 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 4161 ) ( 4132 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1814 ) ( 1713 )

Цільових внесків 140 ( 16 ) ( 9 )

Інші витрачання 145 ( 19550 ) ( 2316 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -2262 497

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -2262 497



II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 88

- необоротних активів 190 47 138

- майнових комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 0 0

- дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 23

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )

- необоротних активів 250 ( 219 ) ( 0 )

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 253 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -172 -4

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -172 -4

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 3855 944

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 1691 ) ( 867 )

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 360 ( 218 ) ( 211 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1946 -134

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1946 -134

Чистий рух коштів за звітній період 400 -488 359

Залишок коштів на початок року 410 628 291

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -30 -22

Залишок коштів на кінець року 430 110 628

Примітки У звiтi про рух грошових коштiв за 2011 рiк розгорнуто наведено суми надходжень та видаткiв,
що виникають в результатi опенацiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi емiтента. Чистий
рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить 1946 тис.грн. Дане значення
чистого руху грошових коштiв показує перевищення надходжень над видатками пiдприємства.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 25888 0 0 27063 5 -6550 0 0 46406

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок
на початок року 050 25888 0 0 27063 5 -6550 0 0 46406

Переоцінка активів:

Дооцінка основних
засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка незавершеного
будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного
будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних
активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних
активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 -129 0 0 -129

Чистий прибуток (збиток)
за звітний період 130 0 0 0 0 0 15 0 0 15

Розподіл прибутку:

Виплати власникам
(дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку
до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених
акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений
акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної
вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:



Списання
невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані
активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 -3076 0 1425 0 0 -1651

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -3076 0 1311 0 0 -1765

Залишок на кінець року 300 25888 0 0 23987 5 -5239 0 0 44641

Примітки У даному звiтi розкривається iнформацiя про змiни у складi власного капiталу емiтента протягом
звiтного перiоду. Власний капiтал дорiвнює вартостi чистих активiв, тобто активiв емiтента за
мiнусом його зобов"язань i становить 44641 тис.грн. За звiтний перiод емiтентом отримано чистий
прибуток в сумi 15 тис. грн.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів Код
рядка

Залишок на початок року

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші нематеріальні активи 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

II. Основні засоби

Групи основних засобів
Код
рядка

Залишок на початок
року

Надійшло
за рік

Переоцінка (дооцінка
+, уцінка -) Вибуло за рік

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності
за рік

Інші зміни за рік
Залишок на кінець

року

у тому числі

одержані за
фінансовою
орендою

передані в
оперативну оренду

первісна
(пероцінена)
вартість

знос
первісної

(переоціненої
вартості)

зносу
первісна

(пероцінена)
вартість

знос
первісної

(переоціненої
вартості)

зносу
первісна

(пероцінена)
вартість

знос
первісна

(пероцінена)
вартість

знос
первісна

(пероцінена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Капітальні витрати на поліпшення
земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та передавальні
пристрої 120 48670 24186 0 7775 4081 11227 5883 1000 0 0 0 45218 23384 0 0 3957 2434

Машини та обладнання 130 27203 23091 108 0 0 399 365 716 0 0 0 26912 23442 0 0 57 54

Транспортні засоби 140 930 740 30 0 0 0 0 29 0 0 0 960 769 0 0 0 0

Інструменти,  прилади, інвентар
(меблі) 150 3679 3434 0 0 0 13 12 60 0 0 0 3666 3482 0 0 1 1

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші основні засоби 180 66 40 6 0 0 1 1 4 0 0 0 71 43 0 0 0 0

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Малоцінні необоротні матеріальні
активи 200 6751 4361 467 0 0 405 346 480 0 0 0 6813 4495 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші необоротні матеріальні
активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 87299 55852 611 7775 4081 12045 6607 2289 0 0 0 83640 55615 0 0 4015 2489



З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права
власності (261) 0

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 3642

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 2564

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 0 835

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 92 0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 467 627

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0

Інші 330 52 77

Разом 340 611 1539

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника Код
рядка За рік

На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

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

350 0 0 0

дочірні підприємства 360 0 0 0

спільну діяльність 370 0 0 0

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою вартістю (423) 0

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати



Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4

А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 1931 351

Операційна курсова різниця 450 30 62

Реалізація інших оборотних активів 460 185 135

Штрафи, пені, неустойки 470 119 402

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 800 1273

Інші операційні доходи і витрати 490 18150 20396

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 33

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 0 0

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 X

Проценти 540 X 213

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 140 35

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 0 0

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 0 X

Списання необоротних активів 620 X 0

Інші доходи і витрати 630 0 0

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами (632) 0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 1

Поточний рахунок у банку 650 106

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 3

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 110

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви



Види забезпечень і резервів Код
рядка

Залишок
на

початок
року

Збільшення за звітний рік

Використано
у звітному

році

Сторновано
використану

суму у
звітному році

Сума
очікуваного

відшкодування
витрат іншою
стороною, що
врахована при

оцінці
забезпечення

Залишок
на

кінець
рокунараховано

(створено)
додаткові

відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток
працівникам 710 0 1049 0 1049 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0

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

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на
виконання зобов’язань щодо
обтяжливих контрактів

750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 5 33 0 38 0 0 0

Разом 780 5 1082 0 1087 0 0 0

VIII. Запаси

Найменування показника Код
рядка

Балансова вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості
реалізації уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 2454 0 0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 4737 0 0

Паливо 820 70 0 0

Тара і тарні матеріали 830 1 0 0

Будівельні матеріали 840 80 0 0

Запасні частини 850 251 0 0

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 384 0 0

Незавершене виробництво 890 6746 0 0

Готова продукція 900 6502 0 0

Товари 910 10 0 0

Разом 920 21235 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість



Найменування показника Код
рядка

Всього на кінець
року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 5888 4163 777 948

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0

Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий
рахунок 072) 980 0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників 1120 0

- валова замовникам 1130 0

- з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 8

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року 1220 0

- на кінець звітного року 1225 0

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року 1230 0

- на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 8

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1241 8

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1251 0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань



Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 2289

Використано за рік - усього 1310 611

в тому числі на:

- будівництво об’єктів 1311 0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 611

- з них машини та обладнання 1313 114

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0

1317 0

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року
Надійшло
за рік

Вибуло за рік
Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Вигоди від
відновлення
корисності

Залишок на кінець року Залишок
на

початок
року

Надійшло
за рік

Зміни
вартості
за рік

Вибуло
за рік

Залишок
на

кінець
року

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

первісна
вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Довгострокові біологічні
активи - усього
у тому числі:

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

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інші довгострокові біологічні
активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи -
усього
у тому числі:

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

тварини на вирощуванні та
відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

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

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

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

інші поточні біологічні
активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних
активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством
обмеження права власності (1433) 0

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



Найменування показника Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати,
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Результат від
первісного
визнання

Уцінка
Виручка

від
реалізації

Собівартість
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток +, збиток -)

від

дохід витрати реалізації

первісного
визнання

та
реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові
біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:

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

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи
рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові
біологічні активи
тваринництва - усього
у тому числі:

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

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з нього: великої рогатої
худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи
тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Сільськогосподарська
продукція та додаткові
біологічні активи - разом

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

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.


