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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.
27.04.2015

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiче акцiонерне товариство "Тернопiльський радiозавод "Орiон"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

22607719

4. Місцезнаходження

46023, м. Тернопiль, 15 Квiтня, 6

5. Міжміський код, телефон та факс

0352 24 30 14 0352 24 40 07
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

27.04.201
5

(дата)

2. Квартальна
інформація
розміщена на
сторінці

http://www.orion.te.ua/index.php/uk/aktsioneram/zvit-
nist в мережі

Інтернет

27.04.201
5

(адреса сторінки) (дата)



Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

5. Інформація про посадових осіб емітента X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

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

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

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

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності X

18. 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)



19. Примітки:
Окремi форми не заповнювались через те, що:
- Вiдомостi щодо участi у створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв'язку з тим, що товариство не
брало участi у створеннi iнших юридичних осiб;
- Iнформацiя про облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери вiдсутня через те що такi ЦП
емiтентом не випускалися;
- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї i iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, тому що емiтент не займається вiдповiдними видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, або виробництво та
тозподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД;
- Конвертацiї цiнних паперiв емiтентом не проводилось, змiни управителя не вiдбувалось, iпотечнi
облiгацiї не випускались;
- Iнформацiя про iпотечне покриття вiдсутня, товариство не є емiтентом таких цiнних паперiв;
- Квартальна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.
- Звiт про стан обєкта нерухомостi емiтент не складав,через вiдсутнiсть випуску цiльових
облiгацiй.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiче акцiонерне товариство
"Тернопiльський радiозавод "Орiон"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності) Вiдсутнє

3. Дата проведення державної реєстрації 30.10.1998

4. Територія (область) Тернопільська

5. Статутний капітал (грн) 25888000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі 96.186

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб) 607

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД

26.30 Виробництво обладнання зв"язку,
27.40 Виробництво електричного

освiтлювального устатковання, 95.12
Ремонт обладнання зв'язку

10. Органи управління підприємства Загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада,
правлiння, ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті

Тернопiльське обласне
управлiння "Ощадбанк"

2) МФО банку 338545

3) поточний рахунок 260053000256

4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

ТОД ПАТ "Райфайзен банк
Аваль"

5) МФО банку 380805

6) поточний рахунок 2600922834/840

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

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

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
зв"язку, iнших засобiв негласного
отримання iнформацiї, торгiвля

спецiальними технiчними засобами
для зняття iнформацiї з каналiв

зв"язку

АЕ 198459 09.12.2014 Служба безпеки
України Необмежена



Опис

Строк дiї даної лiцензiї не обмежений, емiтент планує продовжувати
розробляти, виготовляти спецiальнi технiчнi засоби зв'язку для зняття

iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї,
вести торгiвлю спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з

каналiв зв"язку.
Розроблення, виготовлення,

реалiзацiя, ремонт i модернiзацiя
вiйськової технiки

АВ 597909 04.12.2012
Мiнiстерство

економiчного розвитку i
торгiвлi України

Необмежена

Опис
Строк дiї даної лiцензiї не обмежений, емiтент планує продовжувати

розробляти, виготовляти, реалiзовувати та проводити ремонт i модернiзацiю
вiйськової технiки, згiдно виданої лiцензiї.

Придбання, зберiгання, перевезення,
використання прекурсорiв (списку 2
таблицi 4) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i

прекупсорiв"

АГ 576978 28.12.2011
Державна служба

України з контролю за
наркотиками

16.12.2016

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

Дозвiл на провадження дiяльностi,
пов'язаної з державною таємницею

ТЕЗ - 2011-
688 23.06.2011 Служба безпеки

України 01.06.2016

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

оскiльки товариство продовжує дiяльнiсть пов'язану з державною
таємницею.



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)

Дата введення посади
корпоративного

секретаря

Дата призначення особи на посаду
корпоративного секретаря

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

1 2 3

10.01.2007 12.03.2013 Плiшко Наталiя Павлiвна

Опис

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

посадi корпоративного секретаря з 2007 рокуi. Для ефективної роботи на посадi - навчалась
на курсах пiдвищення квалiфiкацiї з управлiння корпоративними правами за програмою:
“Корпоративний секретар”. Рiшенням екзаменацiйної комiсiї Фонду державного майна
України та Торгово - промислової палати України вiд 23 лютого 2007 року (протокол №

3/КС) їй присвоєно квалiфiкацiю “Секретар корпоративний”. Отримала сертифiкат №
050042/КС, брала участь у семiнарi в Центрi корпоративного управлiння, що

органiзовувався Мiжнародним iнститутом бiзнесу в м. Києвi на тему: “Новий Закон України
“Про акцiонернi товариства”: дiяльнiсть органiв управлiння АТ та захист прав акцiонерiв”
про що отримала свiдоцтво № КП-41/0209 вiд 25.02.2009 року. До займаної посади Плiшко

Н.П. працювала референтом голови правлiння товариства. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.



VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова наглядової ради

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi

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

14037372

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

0

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, яка рiшенням наглядової ради
05.07.2011 обрана головою наглядової ради. Процкiв О.П.

немала судимостi за корисливi та посадовi злочини, паспортних
даних не розкривається. Змiн у персональному складi посадових

осiб не вiдбулось.
1. Посада Член наглядової ради

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi

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

14037372

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку 0



займав

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:
Гецька Василя Володимировича - заступника Голови

Тернопiльськiй обласної державної адмiнiстрацiї. Гецько В.В.
немав судимостi за корисливi та посадовi злочини, паспортних

даних не розкривається. Змiн у персональному складi посадових
осiб не вiдбулось.

1. Посада Член наглядової ради

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi

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

14037372

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

0

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:
Юсiченка Володимира Олександровича - начальника вiддiлу

розвитку тафункцiонування оборонної промисловостi
Департаменту розвитку та функцiонування оборонно-

промислового комплексу Мiнпромполiтики України. Юсiченко
В.О. немав судимостi за корисливi та посадовi злочини,

паспортних даних не розкривається. Змiн у персональному
складi посадових осiб не вiдбулось.

1. Посада Член наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне Владика Iгор Дмитрович



найменування юридичної
особи

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

д/н

4. Рік народження 1964

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 33

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВО "Орiон", заступник начальника вiддiлу головного
конструктора

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 та акцiонера -
фiзичну особу Владику Iгоря Дмитровича начальника вiддiлу

технiчного та метрологiчного забезпечення ПАТ "ТРЗ "Орiон".
Владика I.Д. немав судимостi за корисливi та посадовi злочини,

дозволу на розкриття паспортних даних не давав. Змiн у
персональному складi посадових осiб не вiдбулось.

1. Посада Голова правлiння

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

Карпик Ярослав Михайлович

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

д/н

4. Рік народження 1951

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 42

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВО "Орiон", генеральний директор

8. Опис

Рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ (Протокол вiд
20.04.2012 р. № 14) Карпика Ярослава Михайловича обрано

головою правлiння термiном на три роки. Карпик Я.М. не дав
згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних,

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини небуло.
Змiн у перональному складi посадових осiб не було.



1. Посада Член правлiння, Перший заступник голови правлiння -
технiчний директор

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

Жегестовський Володимир Iванович

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

д/н

4. Рік народження 1957

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 35

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВО "Орiон", технiчний директор

8. Опис

Рiшенням наглiдової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" 17.08.2012 р.
Жегестовського Володимира Iвановича призначено членом

правлiння термiном на три роки. Жегестовський В.I. не дав згоди
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини у члена правлiння
небуло. Змiн у перональному складi посадових осiб не було.

1. Посада Член правлiння, заступник голови правлiння директор з питань
економiки та управлiння

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

Костецький Володимир Ярославович

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

д/н

4. Рік народження 1956

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 39

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВО "Орiон", комерцiйний директор

8. Опис

Рiшенням наглiдової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" 17.08.2012 р.
Костецького Володимира Ярославовича призначено членом

правлiння термiном на три роки. Костецький В.Я. не дав згоди
на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини у члена правлiння
небуло. Змiн у перональному складi посадових осiб не було.

1. Посада Член правлiння, заступник голови правлiння дитектор з
виробництва



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

Сипень Iгор Михайлович

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

д/н

4. Рік народження 1957

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 39

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВО "Орiон", директор з виробництва

8. Опис

Рiшенням наглiдової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" 17.08.2012 р.
Сипеня Iгоря Михайловича призначено членом правлiння

термiном на три роки. Сипень I.М. не дав згоди на розкриття
iнформацiї щодо паспортних даних, непогашеної судимостi за

корисливi та посадовi злочини у члена правлiння небуло. Змiн у
перональному складi посадових осiб не було.

1. Посада Член наглядової ради

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi

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

14037372

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

0

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:
Рожик Iнну Євгенiвну - головного спецiалiста вiддiлу

реформування власностi РВ ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
Рожик I.Є. немала судимостi за корисливi та посадовi злочини,



паспортних даних не розкривається. Змiн у персональному
складi посадових осiб не вiдбулось.

1. Посада Член правлiння, головний бухгалтер

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

Бездух Марiя Павлiвна

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

д/н д/н д/н

4. Рік народження 1054

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 42

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВО "Орiон", головний бухгалтер

8. Опис

Рiшенням наглiдової ради ПАТ "ТРЗ "Орiон" 17.08.2012 р.
Бездух Марiю Павлiвну призначено членом правлiння -

головним бухгалтером термiном на три роки. Бездух М.П. не
дала згоди на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних,

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у члена
правлiння - головного бухгалтера небуло. Змiн у перональному

складi посадових осiб не було.
1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї

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

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по
Тернопiльськiй областi

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

14037372

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

0

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. Паспортнi данi не
розкриваються. Паламарчук А.З. немає непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини. Змiн у персональному складi

посадових осiб не було.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї

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

Балик Руслана Ярославiвна

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

д/н

4. Рік народження 1976

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 19

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВАТ "ТРЗ "Орiон", iнженер з нормування працi

8. 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 акцiонера ПАТ "ТРЗ "Орiон"
Балик Руслану Ярославiвну - начальника вiддiлу економiки.

Дозволу на розкриття паспортних данi не отримано. Балик Р.Я.
немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Змiн у персональному складi посадових осiб не було.
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї

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

Контрольно-ревiзiйне управлiння в Тернопiльськiй областi

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

21137097

4. Рік народження 0

5. Освіта 0

6. Стаж роботи (років) 0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку 0



займав

8. Опис

Вiдповiдно до Закону України "Про управлiння об"єктами
державної власностi" вiд 21.09.2006 року РВ ФДМУ по

Тернопiльськiй областi до складу ревiзiйної комiсiї Товариства
запрооновано, та на загальних зборах акцiонерiв 15.04.2011 року

обрано представника контрольно - ревiзiйного управлiння
Кондрацького Ореста Михайловича - начальника вiддiлу

iнспектування у сферi матерiального виробництва та послуг
контрольно-ревiзiйного управлiння в Тернопiльськiй областi.
Паспортних данi не розкривається. Кондрацький О.М. немає

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн у
персональному складi посадових осiб не було.

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї

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

Рiпка Iван Миколайович

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

д/н

4. Рік народження 1964

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 29

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВАТ "ТРЗ "Орiон", провiдний бухгалтер

8. 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 акцiонера ПАТ "ТРЗ "Орiон" Рiпку Iвана
Миколайовича бухгалтера-ревiзора. Дозволу на розкриття

паспортних данi не отримано. Рiпка I.М. немає непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн у

персональному складi посадових осiб не було
1. Посада Член ревiзiйної комiсiї

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

Козуб Наталiя Михайлiвна

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

д/н



4. Рік народження 1979

5. Освіта Вища

6. Стаж роботи (років) 16

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ВАТ "ТРЗ "Орiон", iнженер з нормування працi

8. 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 акцiонера ПАТ "ТРЗ "Орiон"
Козуб Наталiю Михайлiвну - начальника планово-економiчного

бюро цеху 230 ПАТ "ТРЗ "Орiон". Дозволу на розкриття
паспортних данi не отримано. Козуб Н.М. немає непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини. Змiн у
персональному складi посадових осiб не було.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк"

2. Організаційно-правова
форма Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ 21133352

4. Місцезнаходження м.Львiв, вул. Федьковича,51

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ 263460

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа 01.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс 0322 350965 0322 350966

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис
ПАТ "Унiверсал Банк", згiдно Договору №49 вiд 26 березня 2001
року надає послуги емiтенту щодо зберiгання цiнних паперiв на

рахунках власникiв цiнних паперiв.

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

2. Організаційно-правова
форма Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ 303707711

4. Місцезнаходження 04071 м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Рiшення 2092

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа 01.10.2013



7. Міжміський код та
телефон/факс 044 591 04 18 044 482 52 07

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть

9. Опис

Депозитарiй ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає
депозитарнi послуги на основi договору вiд 07 травня 2013 року № Е-

5916/п. В зв"язку з набранням чинностi Закону України "Про
депозитарну систему України" емiтентом направлено на адресу

Центрального депозитарiю Заяву про приєднання до Умов Договору
про обслуговування випускiв цiнних паперiв. Договiр обслуговування

випускiв цiнних паперiв набрав чинностi 20.12.2013 року.

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"Консул"

2. Організаційно-правова
форма Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ 21131551

4. Місцезнаходження м. Тернопiль, вул. Медова, 12-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

0031

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа 04.07.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс 0352 430023 0352 430023

8. Вид діяльності Проведення аудиторських перевiрок

9. Опис
ТзОВ Аудиторська фiрма "Консул" надає аудиторськi послуги

емiтенту на основi договору № 91 вiд 23 жовтня 2014 року за перiод
15.01.2015 року по 30.01.2015 року.



VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та

форма випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн.)

Кількість
акцій

(штук)

Загальна
номінальна

вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.12.1998 639/1/98

Державна комiсiя
з цiнних паперiв

та фондового
ринку

UA1901191007
Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні 0.25 103552000 25888000 100

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 внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента:
Цiннi папери на органiзацiйно-оформлених ринках не продавались. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на

фондових бiржах: фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було. Мета додаткової емiсiї: Додаткової емiсiї ЦП у звiтному
перiодi емiтент не здiйснював.



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. 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 4698 X X

у тому числі(за кожним кредитом):

короткостроковiий кредит 13.02.2014 2119 15 13.02.2015

короткостроковiий кредит 29.09.2014 2579 16 29.05.2015

Зобов'язання за цінними
паперами X 0 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним
власним випуском): X 0 X X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 18968 X X

Фінансова допомога на
зворотній основі X 0 X X

Інші зобов'язання X 476 X X

Усього зобов'язань X 24142 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.



КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2015 | 04 | 01

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

Територія за КОАТУУ 6110100000

Організаційно-
правова форма
господарювання

за КОПФГ 230

Вид економічної
діяльності за КВЕД 26.30

Середня кількість
працівників 0

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2015 р.

Актив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 0 0 0

первісна вартість 1001 0 0 0

накопичена амортизація 1002 0 0 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0

Основні засоби: 1010 26366 26302 28025

первісна вартість 1011 82132 82371 83640

знос 1012 55766 56069 55615

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0

знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0



Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах 1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 962 962 0

Усього за розділом I 1095 27328 27264 29564

II. Оборотні активи

Запаси 1100 17817 19447 21235

Виробничі запаси 1101 8318 7826 7977

Незавершене виробництво 1102 7874 9298 6746

Готова продукція 1103 1615 2294 6502

Товари 1104 10 29 10

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги 1125 2288 2306 5888

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 2266 1502 1774

з бюджетом 1135 55 1007 450

у тому числі з податку на прибуток 1136 53 53 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 88 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 2495 11464 86

Готівка 1166 0 2 1

Рахунки в банках 1167 2495 11462 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 627 1675 0



Усього за розділом II 1195 25554 37489 29539

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття 1200 0 0 0

Баланс 1300 52882 64753 59103

Пасив Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25888 25888 25888

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 23964 23959 23987

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 5 5 5

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10682 -9241 -5239

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 39175 40611 44641

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду) 1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду) 1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду) 1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0



Усього за розділом II 1595 0 0 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 3476 4698 2455

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 1447 2722 3558

за розрахунками з бюджетом 1620 1204 362 332

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 776 400 783

за розрахунками з оплати праці 1630 1736 1346 1914

за одержаними авансами 1635 4965 13692 5387

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 446 0

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 103 476 33

Усього за розділом IІІ 1695 13707 24142 14462

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

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду 1800 0 0 0

Баланс 1900 52882 64753 59103

Примітки

У I кварталi 2015 року вiдбулось незначне зменшення
необоротних активiв на 64 тис. грн. у вiдповiдностi до
початку звiтного перiоду. Оборотнi активи, навпаки

збiльшились на 11935 тис. грн. у вiдповiдностi до початку
звiтного перiоду. Власний капiтал збiльшився на 1436

тис. грн., поточнi зобов'язання i забезпечення
збiльшились на 10435 тис. грн. порiвняно з початком

звiтного перiоду.
Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2015 | 04 | 01

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

(найменування)



Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2015 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період

попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 16015 2693

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг) 2050 ( -11491 ) ( -2631 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
прибуток 2090 4524 62

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 5593 850

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( -3534 ) ( -1511 )

Витрати на збут 2150 ( -273 ) ( -139 )

Інші операційні витрати 2180 ( -4648 ) ( -1523 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 1662 0

збиток 2195 ( 0 ) ( -2261 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 17 420

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0



Фінансові витрати 2250 ( -236 ) ( -99 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( -2 ) ( -80 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 1441 0

збиток 2295 ( 0 ) ( -2020 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 1441 0

збиток 2355 ( 0 ) ( -2020 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період

попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1441 -2020

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 10684 1425

Витрати на оплату праці 2505 4483 1118

Відрахування на соціальні заходи 2510 1489 427

Амортизація 2515 385 338

Інші операційні витрати 2520 4446 1246

Разом 2550 21487 4554

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 103552000 103552000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 103552000 103552000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.01392 -0.01951

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 2615 0.01392 -0.01951



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки

Метою складання Звiту про фiнансовi результати є
надання зацiкавленим особам повної, правдивої та

неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки
i збитки вiд дiяльностi емiтента за звiтний перiод. За

результатами роботи у I кварталi 2015 року ПАТ "ТРЗ
"Орiон" отримало прибуток у сумi 1441 тис. грн.

Керівник Карпик Я. М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2015 | 04 | 01

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2015 р.

Стаття Код
рядка За звітний період

За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 27835 4504

Повернення податків і зборів 3005 2 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 2 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 74 29

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 11 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 338 848

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 16717 797

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( -10574 ) ( -2366 )

Праці 3105 ( -4090 ) ( -1485 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -2033 ) ( -819 )



Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -1948 ) ( -972 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( -124 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 ( -1014 ) ( -491 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів 3118 ( -934 ) ( -357 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( -17092 ) ( -277 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9242 259

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 0 0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )

необоротних активів 3260 ( -81 ) ( 0 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -81 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0

Отримання позик 3305 2873 350

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )



Погашення позик 3350 3901 700

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -106 ) ( -102 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1134 -452

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 8027 -193

Залишок коштів на початок року 3405 2495 330

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 942 0

Залишок коштів на кінець року 3415 11464 137

Примітки

У звiтi емiтента про рух грошових коштiв розгорнуто
наведено суми надходжень та видаткiв, що виникли в
результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової

дiяльностi товариства. Рух коштiв в результатi
операцiйної дiяльностi включає в себе надходження вiд

реалiзацiї товарiв, робiт, послуг та витрати на оплату
платежiв постачальникам, виплати працiвникам,
зобов"язань з податкiв та зборiв, вiдрахування на

соцiальнi заходи. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної
дiяльностi включає в себе реалiзацiю необоротнiх активiв

та фiнансових iнвестицiй, а також кошти витраченi на
придбання необоротнiх активiв. Отримання та погашення

кредитiв формують рух коштiв в результатi фiнансової
дiяльностi.

Наявнi грошовi кошти емiтента вiдповiдають сумам, якi
вiдображенi у складi оборотних активiв у фiнансовiй

звiтностi станом на 31.03.2015 року.
Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



КОДИ
Дата(рік, місяць,

число) 2015 | 04 | 01

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2015 р.

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення)
забезпечень 3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі 3521 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів 3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за 3553 0 0 0 0



продукцію, товари, роботи,
послуги

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів 3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної
діяльності 3570 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності 3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X

Надходження від погашення
позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )



необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період 3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів 3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
ПАТ "ТРЗ "Орiон" звiтує про рух грошових коштiв за

прямим методом. Звiт про рух грошових коштiв за
непрямим методом вiдсутнiй.

Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 04 | 01

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

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2015 р.

Стаття Код рядка Зареєстрова-
ний капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілени
й прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на
початок року 4000 25888 0 23964 5 -10682 0 0 39175

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований
залишок на
початок року

4095 25888 0 23964 5 -10682 0 0 39175

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 1441 0 0 1441

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0



Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0



Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення
частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в
капіталі 4290 0 0 -5 0 0 0 0 -5

Придбання
(продаж) 4291 0 0 0 0 0 0 0 0



неконтрольовано
ї частки в
дочірньому
підприємстві

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 -5 0 1441 0 0 1436

Залишок на
кінець року 4300 25888 0 23959 5 -9241 0 0 40611

Примітки
У вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон", статутний капiтал складає 25888000
грн. та подiленгий на 103552000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю

0,25 грн. кожна. Станом на звiтну дату, статутний капiтал сплачено повнiстю.
Керівник Карпик Я.М.

Головний бухгалтер Бездух М.П.



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi
Текст примiток
Публiчне акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон» (далi ПАТ «ТРЗ «Орiон»
або Товариство) створене 21.10.1998 року згiдно Наказу Фонду державного майна №51-АТ пiд
назвою Вiдкрите акцiонерне товариство «Тернопiльський радiозавод «Орiон», про що було надано
свiдоцтво серiї А00 за № 329948 та зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї за № 1 646 120 0000
000933. На виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» рiшенням чергових
загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011 року змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство
«Тернопiльський радiозавод «Орiон».
Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "ТРЗ "Орiон" за I квартал 2015 року
1.Iнформацiя про пiдприємство.
ПАТ «ТРЗ «Орiон» є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку зi своїм
найменуванням. Товариство дiє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди iз зацiкавленими
пiдприємствами, установами, органiзацiями та громадянами.
Предмет i цiлi дiяльностi, а також повноваження органiв управлiння Товариства визначаються
Статутом, який розроблений та зареєстрований у вiдповiдностi з вимогами чинного законодавства.
ПАТ «ТРЗ «Орiон» зареєстровано платником податкiв за № 922 вiд 29.01.1998 р. в Тернопiльськiй
об’єднанiй ДПI та взято на облiк в Управлiннi Пенсiйного фонду України м. Тернополя, як
платника єдиного внеску, реєстрацiйний номер 19181401.
Товариство функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством
України та засновницькими документами.
ПАТ «ТРЗ «Орiон» є пiдприємством, яке знаходиться у державнiй власностi. Дiяльнiсть та
виробничi потужностi Товариства сконцентрованi в Українi.
Основна дiяльнiсть Товариства: виробництво обладнання зв’язку; виробництво електричного
освiтлювального устатковання; ремонт обладнання зв’язку; iнший наземний транспорт, н.в.i.у;
дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук;
постачання iнших готових страв.
Юридична адреса Товариства: Україна, м. Тернопiль, вул. 15 Квiтня, будинок 6.
2. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
Фiнансова звiтнiсть за I квартал 2015 складена на пiдставi бухгалтерських даних вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ), якi є чинними на 31.03.2015 року та
офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка
являється функцiональною валютою, а усi суми закругленi до цiлих тисяч.
Застосована Товариством облiкова полiтика вiдповiдає тiй, що використовувалась у попередньому
фiнансовому роцi.
Фiнансова звiтнiсть складається iз Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 березня 2015
року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв
(за прямим способом) , Звiту про власний капiтал.
Iнформацiю про облiкову полiтику Товариства, яка вiдсутня у фiнансових звiтах, але є
обов’язковою вiдповiдно до МСФЗ, а також додатковий аналiз статей звiтностi вiдображено у
примiтках до фiнансової звiтностi, якi мають таку структуру: iнформацiя про Товариство; база
пiдготовки фiнансової звiтностi; iстотнi бухгалтерськi оцiнки; основнi принципи бухгалтерського
облiку; деталiзацiя основних статей звiтностi; операцiї з пов’язаними сторонами; фактичнi та
потенцiйнi зобов’язання; подiї пiсля дати фiнансової звiтностi.
3. ОСНОВИ СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ТА ОСНОВНI ОБЛIКОВI ПРИНЦИПИ
Бухгалтерський облiк ведеться товариством вiдповiдно до вимог Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (далi – Закон №
996), МСБО та МСФЗ та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського



облiку, фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Облiкова полiтика ПАТ "ТРЗ "Орiон" регламентується Законодавством України та Наказом по
пiдприємству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку". Протягом року
зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики, за винятком доповнення щодо порядку визнання,
оцiнки, процедур облiку та розкриття iнформацiї про об»єкти облiку згiдно з МСФЗ на дату їх
застосування.
4. Огляд основних принципiв бухгалтерського облiку
Грошовi кошти i їх еквiваленти
Грошовi кошти Товариства станом на 31.03.2015 року зберiгаються на банкiвських рахунках.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється вiдповiдно до «Положення про ведення
касових операцiй у нацiональнiй валютi» затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд
15.12.2004 року за № 637.
Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи та
еквiваленти грошових коштiв.
Станом на 31 березня 2015 року грошовi кошти ПАТ «ТРЗ "Орiон" зберiгаються в нацiональнiй
валютi . Обмеження права товариства на користування грошовими коштами у 1 кварталi 2015 р.
вiдсутнi.
Основнi засоби:
Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСБО 16 «Основнi засоби» з вiдображенням в
синтетичному облiку на рахунку 10 «Основнi засоби». На кiнець звiтного перiоду первiсна
вартiсть наявних власних основних засобiв складає 82371 тис. грн., знос – 56069тис. грн. У
звiтному перiодi дооцiнка вартостi первiсної вартостi та зносу не проводилася. Вибуття основних
засобiв (84 тис. грн.) та їх надходження (323 тис. грн.) в облiку вiдображено у вiдповiдностi iз
стандартом.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методами, передбаченими Податковим кодексом
України.
Нематерiальнi активи:
Станом на 31.03.2015 року нематерiальних активiв на балансi товариства не було.
Iншi необоротнi активи:
На кiнець перiоду в товариствi є залишок незавершеного будiвництва в сумi 962 тис. грн.
Фiнансовi iнвестицiї:
Фiнансових iнвестицiй ПАТ «ТРЗ «Орiон» на кiнець звiтного перiоду не має.
Облiк запасiв:
Облiк запасiв на товариствi ведеться у порядку визначення та первiсної оцiнки придбання запасiв,
передбаченому МСБО 2 «Запаси». Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування
(однорiдна група).
Облiк придбання матерiальних цiнностей здiйснюється за цiнами постачальникiв.
Протягом звiтного перiоду товариство застосовувало метод оцiнки вибуття запасiв «ФIФО»,
використання якого було незмiнним протягом вказаного перiоду.
Станом на 31.03.2015 р. вартiсть запасiв товариства становить 19447 тис. грн., з них:
- виробничi запаси – 7826 тис. грн.;
- незавершене виробництво – 9298 тис. грн.;
- готова продукцiя – 2294 тис. грн.;
- товари – 29 тис. грн.
Списання матерiалiв проводиться на пiдставi актiв на списання, якi пiдписанi уповноваженими
особами.
Оцiнка запасiв на дату балансу проводиться згiдно з прийнятою на товариствi облiковою
полiтикою.
Дебiторська заборгованiсть:
Дебiторська заборгованiсть облiковується у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
Визнання дебiторської заборгованостi у ПАТ «ТРЗ «Орiон» здiйснюється згiдно даного стандарту,
а саме: дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо товариство стає стороною
контрактних зобов’язань i має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.



Дебiторська заборгованiсть представлена у фiнансовiй звiтностi товариства як поточна
дебiторська заборгованiсть (4903 тис. грн.), яка включає в себе такi статтi:
1)за продукцiю, товари, роботи, послуги (2306 тис. грн.);
2)за розрахунками (2597тис. грн.):
- за виданими авансами – 1502 тис. грн.;
- з бюджетом – 1007 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 88 тис. грн..
Резерв сумнiвних боргiв товариство створило в сумi 36 тис. грн. та використається протягом року.
Товариство очiкує погашення даної заборгованостi протягом 2015 року.
Власний капiтал.
Власний капiтал ПАТ "ТРЗ "Орiон" станом на 31.03.2015 року складається з:
Статутного капiталу в сумi 25888 тис. грн.;
Резервного капiталу в сумi 5 тис.грн;
Непокритий збиток в сумi -9241 тис.грн;
Додатковий капiтал – 23959 тис.грн.
В порiвняннi iз початком року власний капiтал збiльшився на 1436 тис.грн.
Статутний капiтал. Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 25888 тис. грн, який
подiлений на 103552000 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0, 25 грн. кожна.
У I кварталi 2015 року змiни до Статутного капiталу не вносилися.
Станом на 31.03.2015 року акцiї товариства належать 2057 акцiонерам, в тому числi юридичнiй
особi – РВ Фонду державного майна України по Тернопiльськiй областi, який володiє 96,18%
акцiй товариства.
Облiк непокритого збитку здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. Залишок
непокритого збитку в балансi станом на 31.03 2015 року становить 9241 тис. грн. Зменшення
непокритого збитку вiдбулося внаслiдок отриманого за I квартал 2015 року прибутку в розмiрi
1441 тис. грн.
Зобов"язання
Зобов"язаннями в Товариствi визнається заборгованiсть пiдприємства перед iншою юридичною
або фiзичною особами, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства та його економiчних
вигiд. Станом на 31.03.2015 року поточнi зобов"язання Товариства становлять 24142 тис. грн. та
включають в себе:
короткостроковi кредити банкiв - 4698 тис.грн.;
поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2722 тис.грн.
за розрахунками з бюджетом - 362 тис.грн.;
зi страхування 400 тис. грн.
з оплати працi 1346 тис. грн.
поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 13692 тис.грн.
поточнi забезпечення 446 тис. грн..
iншi поточнi зобов»язання - 476 тис. грн.
Доходи i витрати.
Дохiд визначається Товариством за методом нарахування, при умовi збiльшення активу, або
зменшення зобов»язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу
може бути достовiрно визначена.
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов»язань,
що призводять до зменшення власного капiталу, та за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням
доходу, для отримання якого вони здiйсненi.
Товариство за I квартал 2015 року отримало чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (робiт та
послуг) 16015 тис. грн., що на 13322 тис. грн. бiльше порiвняно з аналогiчним перiодом 2014 року.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала - 11491 тис. грн.
В результатi фiнансово-господарської дiяльностi товариство за I Квартал 2015 року отримало
прибутки у розмiрi 1441 тис. грн.



До елементiв операцiйних витрат станом на 31.03.2015 року були внесенi наступнi суми витрат:
тис. грн.
Матерiальнi затрати 10684
Витрати на оплату працi 4483
Вiдрахування на соцiальнi заходи 1489
Амортизацiя 385
Iншi операцiйнi витрати 4446
Разом 21487
Рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв складено на основi прямого методу. Застосування прямого методу
складання звiту про рух грошових коштiв базується на безпосередньому використаннi даних з
регiстрiв бухгалтерського облiку щодо дебетових та кредитових оборотiв грошових коштiв за
звiтний перiод у кореспонденцiї з розрахунками бухгалтерського облiку, операцiй, активiв або
зобовязань.
Чистий рух грошових коштiв за I квартал 2015 року становить - 8027 тис. грн.
Пов"язанi особи
У вiдповiдностi до законодавства, пов"язаними ввважаються сторони, одна з яких має можливiсть
контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. В
дiяльностi Товариства у I кварталi 2015 року не було операцiй з пов"язаними особами .
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї, що потребують
коригування активiв та зобов"язань у Товариства вiдсутнi.
Метою складання Звiту про фiнансовi результати є надання зацiкавленим особам повної,
правдивої та неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки i збитки вiд дiяльностi
емiтента за звiтний перiод, а саме за I квартал 2015 року. За звiтний перiод товариство отримало
прибуток в сумi 1441 тис. грн.

У звiтi емiтента про рух грошових коштiв розгорнуто наведено суми надходжень та видаткiв, що
виникли в результатi операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi товариства. Рух коштiв в
результатi операцiйної дiяльностi включає в себе надходження вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг
та витрати на оплату платежiв постачальникам, виплати працiвникам, зобов"язань з податкiв та
зборiв, вiдрахування на соцiальнi заходи. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi
включає в себе реалiзацiю необоротнiх активiв та фiнансових iнвестицiй, а також кошти витраченi
на придбання необоротнiх активiв. Отримання та погашення кредитiв формують рух коштiв в
результатi фiнансової дiяльностi.
Наявнi грошовi кошти емiтента вiдповiдають сумам, якi вiдображенi у складi оборотних активiв у
фiнансовiй звiтностi станом на 31.03.2015 року. Грошовi кошти товариства та їх еквiваленти на
кiнець звiтного перiоду становлять 11464 тис. грн.
У вiдповiдностi до Статуту ПАТ "ТРЗ "Орiон", статутний капiтал складає 25888000 грн. та
подiлений на 103552000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Станом на звiтну дату, статутний капiтал сплачено повнiстю. У власному капiталi також
зазначається: додатковий капiтал в сумi 23956 тис. грн., резервний капiтал в сумi 5 тис. грн.,
непокритий збиток в сумi 9241 тис.грн. Iпотечнi облiгацiї емiтентом не випускались. Вартiсть
чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить64753 тис. грн. на початок 52882 тис. грн.,
тобто є тенденцiя до їх збiльшення в порiвняннi з власним капiталом.

Керiвник Я.М. Карпик

Головний бухгалтер М.П. Бездух
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