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

  

  
Голова Правлiння       Гук Олександр Петрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        14.04.2014 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

  
I. Загальні відомості 

  
1. Повне найменування емітента   Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче 

обєднання "Термоприлад" iм. В.Лаха" 
  
2. Організаційно-правова форма   Публічне акціонерне товариство 
  
3. Код за ЄДРПОУ   04850451 
  
4. Місцезнаходження   79060, Львівська, Франкiвський, м. Львiв, вул. Наукова, 3 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   (032) 263-03-08, 263-13-61 
  
6. Електронна поштова адреса   thermo@mail.lviv.ua 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   01.01.1900 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована 
у 

  00, Бюлетень "Цiннi папери"   01.01.1900 

    (номер та найменування офіційного 
друкованого видання) 

  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.termoprylad.bfg.lviv.ua   01.01.1900 

    (адреса сторінки)   (дата) 

mailto:thermo@mail.lviv.ua
http://www.termoprylad.bfg.lviv.ua


Зміст 
 
  
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
  
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності   
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   
5. Інформація про рейтингове агентство   
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди   
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

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

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 
3)  інформація про зобов’язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   
5)  інформація про собівартість реалізованої продукції   
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

  

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   
23. Основні відомості про ФОН   
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   
27. Правила ФОН   
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 
30. Річна фінансова звітність X 
31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X 



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

  

33. Примітки 
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки товариство не 
здiйснювало.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї товариством не випускались.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi цiннi папери товариством не 
випускались.  
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " вiдсутня, так як викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювався. "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском 
боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових цiнних паперiв товариство не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як товариство iпотечних облiгацiй не випускало.  
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних сертифiкатiв товариство не 
випускало.  
"Iнформацiя про ФОН" вiдсутня, так як ФОН не створювався.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не випускало цiльових облiгацiй виконання 
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав. 
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче 

обєднання "Термоприлад" iм. В.Лаха" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

Серiя А01 №204186 

3. Дата проведення державної реєстрації 15.10.2003 
4. Територія (область)* Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 1153749,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 216 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Виробництво інструментів і обладнання для 
аимірювання, дослідження та навігації 26.51, д/н д/н, 
д/н д/н 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління є загальні збори 
акціонерів 
Голова правління - Гук Олександр Петрович 
Голова спостережної ради - Білоус Богдан 
Олександрович 
Голова ревізійної комісії - Мацібох Теодора Іванівна 

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

ПАТ АКБ "Львів" 

2) МФО банку 325268 
3) поточний рахунок 2600662125 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

д/н 

5) МФО банку д/н 
6) поточний рахунок д/н 

  
* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи 
довідників та класифікаторів. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 
1) посада Голова Правлiння - Генеральний директор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Гук Олександр Петрович 

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

КА, 778162, 20.03.1998, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 20 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  заступник генерального 
директора 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член Правлiння - Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Пiдгурська Оксана Iванiвна 

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

КА, 844313, 19.06.1998, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  заступник головного 
бухгалтера 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член Правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лах Олег Iванович 

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

КА, 403989, 04.04.1997, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1938 
5) освіта** 1938 
6) стаж керівної роботи (років)** 32 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  начальник вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член Правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або Дутко Наталiя Iванiвна 



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

КВ, 931190, 03.06.2002, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1952 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  заступник начальника 
вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член Правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Гурський Богдан Олександрович 

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

КВ, 011288, 27.11.1998, Галицьким РВ УМВС України 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1948 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 27 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  начальник вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член Правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лозинський Андрiй Петрович 

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

КВ, 097879, 24.02.1999, Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  заступник начальника 
вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член Правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Лозинська Марiя Iванiвна 

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

КВ, 389215, 30.03.2000, Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1963 
5) освіта** вища 



6) стаж керівної роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  заступник начальника 
цеху 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Голова наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Бiлоус Богдан Теодорович 

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

КА, 404540, 09.04.1997, Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл.. 

4) рік народження** 1944 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  начальник вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член спостережної ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Спорняк Iгор Юрiйович 

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

КА, 724668, 22.12.1998, Галицьким РВ УМВС України 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1954 
5) освіта** середня спецiальна 
6) стаж керівної роботи (років)** 1 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  слюсар-ремонтник 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Iваськевич Iванна Данилiвна 

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

КА, 439008, 03.06.1997, Галицьким РВ УМВС України 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1946 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 13 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  iнженер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 



Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Член наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Кубишин Стефанiя Маркiвна 

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

КВ, 036915, 25.01.1999, Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1946 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  начальник вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
1) посада Голова ревiзiйної комiсiї 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або 
повне найменування юридичної особи 

Мацiбох Теодора Iванiвна 

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

КВ, 546057, 14.11.2000, Галицьким РВ УМВС України 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1953 
5) освіта** вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 18 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ НВО "Термоприлад",  начальник вiддiлу 

8) дата обрання та термін, на який обрано 17.05.2013, 1 рік 
9) опис Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував, 

посаду на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi та 
внутрiшнiх документах товариства. Непогашеної 
судимостi за посадовi  чи корисливi злочини у 
посадової особи емiтента немає. 

 
* 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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

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

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правлiння - 
Генеральний директор 

Гук Олександр Петрович КА, 778162, 20.03.1998, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

170200 44,255726 170200 0 0 0 

Член Правлiння - Головний 
бухгалтер 

Пiдгурська Оксана Iванiвна КА, 844313, 19.06.1998, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

16284 4,234197 16284 0 0 0 

Член Правлiння Лах Олег Iванович КА, 403989, 04.04.1997, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

66223 17,219430 66223 0 0 0 

Член Правлiння Дутко Наталiя Iванiвна КВ, 931190, 03.06.2002, 
Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Правлiння Гурський Богдан 
Олександрович 

КВ, 011288, 27.11.1998, 
Галицьким РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Правлiння Лозинський Андрiй Петрович КВ, 097879, 24.02.1999, 
Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член Правлiння Лозинська Марiя Iванiвна КВ, 389215, 10.03.2000, 
Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова наглядової ради Бiлоус Богдан Теодорович КА, 404540, 09.04.1997, 
Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл.. 

8480 2,204986 8480 0 0 0 

Член спостережної ради Спорняк Iгор Юрiйович КА, 724668, 22.12.1998, 
Галицьким РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

2110 0,548646 2110 0 0 0 

Член наглядової ради Iваськевич Iванна Данилiвна КА, 439008, 03.06.1997, 2238 0,581929 2238 0 0 0 



Галицьким РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

Член спостережної ради Кубишин Стефанiя Маркiвна КВ, 036915, 25.01.1999, 
Франкiвським РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

11564 3,006893 11564 0 0 0 

Голова ревiзiйної комiсiї Мацiбох Теодора Iванiвна КВ, 546057, 14.11.2000, 
Галицьким РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл. 

3000 0,780066 3000 0 0 0 

Усього 280099 72,831872 280099 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



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

Код за ЄДРПОУ Місцезнаходжен
ня 

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 

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи* 

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

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Гук Олександр Петрович КА, 778162, 20.03.1998, Залiзничним РВ УМВС 

України у Львiвськiй обл. 
170200 44,255726 170200 0 0 0 

Лах Олег Iванович КА, 403989, 04.04.1997, Залiзничним РВ УМВС 
України у Львiвськiй обл 

66223 17,219430 66223 0 0 0 

Усього 236423 61,475156 236423 0 0 0 
 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Опис Порядок денний: 
1. Обрання лiчильної комiсiї. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв. 
3. Звiт та затвердження звiту правлiння про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк, 
визначення та затвердження основних напрямiв 
дiяльностi в 2013 роцi. 
4. Звiт ревiзiйної комiсiї, затвердження висновку 
ревiзiйної комiсiї. 
Звiт Ревiзiйної комiсiї затверджено 
5. Звiт спостережної ради. 
6. Затвердження звiту та рiчного балансу. 
7. Затвердження розподiлу прибутку та (або) поериття 
збиткiв за результатами роботи у 2012 р. 
Повiдомлення оприлюднено шляхом друком в газетi 
"Бюлетень. Цiннi папери України" №63 вiд 03.04.2013 
року. 
8. Про змiну найменування акцiонерного товариства у 
зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до Закону 
України №Про акцiонернi товариства" 
9.Внесення змiн до Статуту у зв'язку зi змiною 
найменування акцiонерного товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї 
10. Вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. 
11.Вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн
ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
09.12.2010 81/13/1/10 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
ДКЦПФР 

UA 4000102628 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

3,00 384583 1153749,00 100,000000 

Опис У 2011 роцi за рiшенням зборiв здiйснено перехiд з документарної в бездокументарну форму iснування акцiй Емiтента. 
Цiннi папери до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку. 
У 2013 роцi за рiшенням зборiв змiнено органiзацiйно-правову форму з закритого акцiонерного товариства на публiчне акцiонерне товариство. 
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зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
д/н 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність 
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які 
працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, 
зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно 
попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня 
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента 
д/н 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
д/н 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при 
цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий 
результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності 
д/н 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
д/н 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод 
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
д/н 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент 
отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному 
та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про 
загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність 
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 
країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік 
д/н 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які 
значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, 
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 



позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
д/н 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних 
обмежень 
д/н 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 
д/н 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 
д/н 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
д/н 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 
д/н 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку 
за звітний рік 
д/н 
 
Судові справи, 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 
д/н 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання 
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі 
д/н 
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періоду  періоду періоду  періоду  періоду  періоду  
1 3 4 5 6 7 8 

1. Виробничого 
призначення:  

5729 5516 0 0 5729 5516 

будівлі та споруди 4138 4020 0 0 4138 4020 
машини та обладнання 403 384 0 0 403 384 
транспортні засоби 737 666 0 0 737 666 
інші 451 446 0 0 451 446 
2. Невиробничого 
призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього  5729 5516 0 0 5729 5516 
Опис Орендованих основних засобiв на пiдприємствi немає. 

Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю. 
Показники за основними групами: 
Первiсна вартiсть: 
будiвлi та споруди - 6216 тис.грн. 
машини i обладнання - 3054 тис.грн. 
транспортнi засоби - 1027 тис.грн. 
iншi - 1672 тис.грн. 
Сума зносу: 
будiвлi та споруди - 2196 тис.грн. 
машини i обладнання - 2670 тис.грн. 
транспортнi засоби - 361 тис.грн. 
iншi - 1271 тис.грн. 
Ступiнь зносу: 
будiвлi та споруди - 35 % 
машини i обладнання - 87 % 
транспортнi засоби - 35 % 
iншi - 74 % 

 
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  8910 8120 
Статутний капітал (тис. грн.)  1154 1154 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  1154 1154 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх 
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в 
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог 
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерного товариства, схвалених 
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 7756 тис.грн. Розрахункова 



Кредити банку X 514,00 X X 
у тому числі:     
Кредитні лінії 14.11.2013 440,60 19,000000 01.01.1900 
Кредитні лінії 25.12.2013 73,40 1,000000 01.01.1900 
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

за векселями (всього) X 0,00 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 446,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 2262,00 X X 
Усього зобов'язань X 3222,00 X X 
Опис д/н 
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Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Димитрова,5,корп.10-А,кім.401 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

220 /4.1 23.09.2010 

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

0342 д/в 100 30.03.2001 27.01.2016 

  
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті). 
  
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма 
"ВІСПЕР-АУДИТ" 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0342, видане АПУ на підставі рішення № 
100 від 30 березня 
 2001 року, чинне до 27 січня  2016 р. (якість послуг підтверджена рішенням Аудиторської палати України від 
23.09.2010р., № 220 /4.1). 
м. Київ, вул. Димитрова,5,корп.10-А,кім.401,Код ЄДРПОУ- 21638764, р/р №26005301000051 в ПАТ "ВТБ Банк"  
м.Києва, МФО 321767, 
__________________тел./факс: (044)236-48-47, 050-312-58-58; електронна пошта: 
wisperau@ukr.net________________  
 
 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(Звіт незалежного аудитора) 
щодо  фінансової звітності Публічого акціонерного товариства "Науково -виробниче об'єднання Термоприлад" 
ім. В.Лаха"  станом на 31 грудня 2013 року 
   
 
  1. Адресат: 
в Національну комісію по цінним паперам та фондового ринку, 
власникам цінних паперів ПАТ  "НВО Термоприлад"  
2. Вступний параграф 
 
2.1. Основні відомості про товариство 
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче обєднання  "Термоприлад" ім. В.Лаха"  (надалі 
Компанія)  є єдиним та повним правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного  товариства 
"Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" ім. В.Лаха" утвореного на базі державного підприємства - 
Львівського спеціального конструкторського бюро "Електротермометрія", згідно з рішенням установчих зборів 
товариства (протокол №1, від 10 грудня 1991р.)    
Основними видами діяльності Компанії є виробництво інструментів та обладнання для вимірювання, 
дослідження та навігації, неспеціалізована оптова торгівля, та  дослідження й експериментальні розробки у 
сфері інших природничих і технічних наук    
У зв'язку із перетворенням закритого  акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство відповідно до 

mailto:wisperau@ukr.net________________


аспектах відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та відповідності показників і 
нормативів діяльності граничним величинам, установлених чинним законодавством.  
Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про аудиторську 
діяльність", інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА)  Міжнародної 
федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати 
України № 122-2 від 31 березня 2011 року. 
Аудит проведено з дотриманням Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних 
паперів  (крім емітентів облігацій місцевої позики), які затверджені рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 
року і подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації 
емітентами, та професійними учасниками фондового ринку. 
При проведені аудиту використано облікові регістри Товариства за 2013 рік відповідно з прийнятою 
методологією ведення бухгалтерського обліку. 
Перевіркою були охоплені первинні документи (банківські та касові документи, накладні, акти, договори, 
тощо), регістри бухгалтерського обліку та форми фінансової звітності за період, що перевірявся. Крім цього 
перевірявся Статут товариства із змінами та доповненнями, протоколи загальних зборів товариства, накази та 
розпорядження.  Перевірка виконувалась із застосуванням вибіркового методу дослідження первинних 
документів відповідно до вимог Закону України  "Про аудиторську  діяльність".  
На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою  для висловлення 
аудиторської думки. 
Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності:  
"Баланс" станом на 31.12.2013, "Звіт про фінансові результати" , "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про 
власний капітал" за рік, який закінчився цією датою, Примітки до цієї фінансової звітності, інша інформація, 
яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ. 
Описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності: 
Основні принципи організації обліку Товариства визначені Наказом про облікову політику та розкриті у 
Примітках до фінансової звітності.  
Фінансову звітність складено управлінським персоналом із використанням описаної у Примітках 
методологічної основи бухгалтерського обліку, якою є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), з 
урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", включаючи: 
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;  
- відсутність порівняльної інформації; 
- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в 
силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету 
фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013р.  
Ця Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у якості порівняльної 
при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2014 р. 
3. Опис відповідальності управлінського персоналу 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною 
основою бухгалтерського обліку, описаною в Примітках. Це визначає той факт, що основа Фінансової звітності 
є прийнятною з метою складання повного комплекту фінансової звітності ПАТ  "НВО Термоприлад"  на 31 
грудня 2013 р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий 
внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, 
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Інформація, що міститься у цьому звіті, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах 
ПАТ "НВО Термоприлад", що були надані аудитору керівниками та працівниками Товариства, яка вважається 
надійною і достовірною. 
4. Опис відповідальності аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного 



винятком обмежень, які вказані в пояснювальному параграфі, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
основи бухгалтерського обліку, описаної в Примітках, з урахуванням вимог визначених МСФЗ 1 "Перше 
застосування МСФЗ". 
Пояснювальний параграф 
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітки до фінансової звітності, які пояснюють 
обмеження, накладені МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ", на концептуальну основу фінансової звітності за 
рік, що закінчився 31.12.2013 р., в частині відсутності порівняльної інформації за попередні періоди. 
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітки, які пояснюють ймовірність внесення 
управлінським персоналом коригувань у вхідні залишки Балансу під час складання остаточного вхідного 
Балансу за МСФЗ. Також звертаємо увагу на те, що тільки перший повний пакет фінансової звітності за МСФЗ 
станом на 31.12.2014 р. з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією, може забезпечити достовірне 
відображення фінансового положення Публічого акціонерного товариства "Науково виробниче об'єднання 
Термоприлад" ім. В.Лаха"  а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших 
подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї.  
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що у балансі Товариства: 
а) до складу "Іншої поточної дебіторської заборгованості" включено суми поворотної фінансової допомоги 
працівникам товариства. Строки повернення  допомоги за окремими договорами  перевищують 12 місяців і 
тому заборгованість за цими договорами необхідно обліковувати у складі довгострокової дебіторської 
заборгованості.   
 
Інші питання 
 Окрім цілей, що зазначені у вступному параграфі, Звіт може бути використано при розкритті інформації 
емітентом цінних паперів. 
6. 1. Розкриття інформації за видами активів. 
 Нематеріальні активи  на ПАТ  "НВО Термоприлад"  відображені за собівартістю,   за вирахуванням 
накопиченої амортизації. 
Амортизація нематеріальних активів здійснюється методом прямолінійного списання, що відповідає вимогам 
параграфу 98 МСБО 38 "Нематеріальні активи",  виходячи із термінів їх корисної експлуатації, у відповідності 
з вимогами параграфів 88-96 МСБО 38 "Нематеріальні активи". Амортизація починає нараховуватися, коли 
нематеріальний актив стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та 
приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб,  визначений управлінським персоналом. 
Станом на 31 грудня 2013 р. за даними балансу ПАТ  "НВО Термоприлад"   первісна вартість нематеріальних 
активів становить 46 тис. грн., накопичена амортизація - 40 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних 
активів - 6 тис. гривень. 
По статті незавершені  капітальні інвестиції  Товариство відобразило проведені передплати на придбання 
основних засобів, що відповідає принципам та вимогам МСФЗ. На звітну дату залишки по даній статті 
становлять - 17 тис. гривень. 
Основні засоби у звітності ПАТ  "НВО Термоприлад"    станом на 31 грудня 2013 року відображені за 
собівартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та  накопичених збитків від зменшення корисності. 
Амортизація нараховується прямолінійним методом, у відповідності з вимогами параграфу 62 МСБО 16 
"Основні засоби" з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів у відповідності з вимогами 
параграфів 50-59.  
Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані і отримання первісно 
визначеного розміру майбутніх економічних вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного 
періоду. 
Первісна вартість власних основних засобів (без урахуванням МНМА)  на звітну дату становить - 12 161 тис. 
грн., накопичена амортизація - 6 383 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 5 778 тис. гривень. 
         Протягом звітного періоду окремі  основні засоби надавалися в заставу відповідно до договорів 
іпотеки. Це привело до обмеження володіння, користування та розпорядження нерухомого майна.              



Дебіторська заборгованість Товариства: за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2013 року становить 
2749 тис. грн., за розрахунками з бюджетом - 12 тис. грн., за виданими авансами - 18 тис.грн.  інша поточна 
дебіторська заборгованість становить -  350 тис. гривень.  
Відображення в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість на балансових рахунках 
здійснювалось у відповідності з нормами МСБО  39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".  У разі 
визнання дебіторської заборгованості безнадійною - списується з балансу з відображенням у складі інших 
операційних витрат. 
        Заборгованість покупців за товари, роботи та послуги яка забезпечена векселями , а також поточні 
фінансові  інвестиції в товариства  відсутні. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки грошей в касі, грошові кошти на банківських рахунках 
Товариства і відображаються за номіналом. Суми в  іноземних валютах перераховані по курсу НБУ на  дату 
складання звіту. 
        Залишки коштів на 31.12.2013 р. в національній валюті становлять - 5 тис. грн., в іноземній валюті - 162 
тис. гривень. 
 
6.2 Розкриття інформації про зобов'язання 
Поточні зобов'язання Товариства відображаються за вартістю, яка дорівнює справедливій вартості компенсації, 
що підлягає виплаті у майбутньому за отримані товари і послуги, що відповідає вимогам МСБО .  
Кредиторська заборгованість за поточними зобов'язаннями згідно балансу Товариства станом на 31 грудня 2013 
року  становить 3222 тис. грн. і класифікуються таким чином: 
" 514 тис. грн. - поточна заборгованість за короткостроковими кредитами банків;  
" 37 тис. грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.    
Поточні зобов'язання за розрахунками: 
" 813 тис. грн.. - з одержаних авансів; 
" 446 тис. грн. - з бюджетом; 
" 197 тис. грн. - зі страхування; 
" 405 тис. грн.  - з оплати праці; 
"  193 тис.грн. - інша поточна заборгованість 
" 617 тис.грн.  забезпечення на виплату відпусток 
 
Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та соціальному страхуванню проводяться у встановлений 
строк і в повному обсязі. 
Заробітна плата нараховується згідно діючого штатного розкладу. Розрахунки з підзвітними особами 
проводилися у відповідності з діючим законодавством, порушень строків складання звітності  підзвітними 
особами не виявлено.  
 Забезпечення виплат персоналу станом на 31 грудня 2013 року на Товаристві нараховано у розмірі 617 тис. 
гривень.  
В балансі товариства обліковуються кредиторська заборгованість по короткотерміновим кредитам на загальну 
суму 514 тис.грн.  в тому числі  
по кредитному договору №03419349201 від15.11.12р. з ПАТ "Укрсиббанк" в сумі 74 тис.грн. 
по кредитному договору №  82 від18.11.11р. з ПАТ АКБ "Львів" в сумі 440 тис.грн. 
 
Розкриття інформації про власний капітал 
Власний капітал товариства - сформований за рахунок Статутного капіталу, який оцінюються за справедливою 
вартістю отриманої компенсації та сформований відповідно до чинного законодавства,  резервного капіталу, 
сформованого за рахунок відрахувань від розподілу прибутку за час існування Товариства, додаткового 
капіталу,   а також нерозподіленого прибутку на звітну дату. 
 Статутний капітал ПАТ  "НВО Термоприлад" сформований згідно установчих документів , повністю 



Товариства, і суму доходу може бути достовірно визначено. Інформація про доходи в бухгалтерському обліку 
формується згідно МСБО 18 "Дохід". Відображення позареалізаційних доходів та витрат відповідає вимогам 
чинного законодавства. 
Від діяльності за 2013 рік Товариством отримано прибуток  у сумі - 1609 тис. гривень.  
7. Звіт щодо вимог інших  нормативних та законодавчих актів 
Відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів,  
затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. №1360, надаємо 
розширену думку стосовно визначених питань: 
ў Вартість чистих активів на звітну дату 31.12.2012 становить 8 910 тис. грн. що є більшим від суми 
зареєстрованого статутного капіталу Товариства.  
ў Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю не встановлено; 
У відповідності до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" товариством протягом звітного року  не 
здійснювались значні правочини (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом угод, становить від 10 до 
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства). В 
зв'язку з чим, відповідно до  частини першої статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 
Товариством протягом звітного періоду особлива інформація про зазначене не надававлась  
ў Формування складу органів корпоративного управління ПАТ  "НВО Термоприлад" здійснюється 
відповідно до розділу 8 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів 17 травня 2013 року, Протокол 
№ 26. 
    Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного 
управління: 
- загальні збори акціонерів; 
- наглядова рада; 
- правління товариства 
- ревізійна комісія. 
Служба внутрішнього аудиту в товаристві не створена. Частково функції внутрішньогоаудиту здійснює 
ревізійна комісія товариства. 
Протягом 2013р. в товаристві відповідно до рішення загальних зборів товариства (протокол №26 від 
.17.05.2013р.) відбулася зміна складу та чисельності ревізійної комісії Інформація про ці зміни відповідно до 
статті. 41 Закону України " Про цінні папери" від 23.02.2006 № 3480-IV  відноситься до особливої і 22.05.13р.  
була подана до Західного територіального управління Національної комісії цінних паперів та фондового ринку 
Ураїни на паперовому та електронному носіях. 
На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства не проведено перевірку фінансово-господарської 
діяльності товариства за 2013 рік.  
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, відповідно до Закону 
України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок: 
-прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону 
України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту. 
ў При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової 
звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi 
фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства; 
ў Припущення про безперервність діяльності Товариства розглядається аудитором у відповідності до МСА 
570 "Безперервність" як така, що продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні 
наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.  
Але не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звертємо увагу на існування обставин суттєвої 
невизначеності щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики в Україні, 
нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації, яка може поставити під сумнів здатність компанії 
безперервно продовжувати діяльність.  Ми не маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах 
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Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X 
Депозитарна установа  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так (*) Ні (*) 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

ні 

 
Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 



Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) у складi наглядової 

ради не створено 
комiтет 

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

так 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так (*) Ні (*) 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
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) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві так, створено ревізійну комісію 



жодного органу 
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Так Ні Так 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
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) 

ні 

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 (*) 
Положення про загальні збори акціонерів   X  
Положення про наглядову раду   X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 



пній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 
паперів  

акціонерному 
товаристві 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Ні Так Ні 

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

Ні Так Ні Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Ні Так Ні Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні) 

так 

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

 Так (*) Ні (*) 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік   X 
Раз на рік  X  
Частіше ніж раз на рік   X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) так 

З якої причини було змінено аудитора? 
 Так (*) Ні (*) 
Не задовольняв професійний рівень  X  
Не задовольняли умови угоди з аудитором  X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 



* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так (*) Ні (*) 
З власнї 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) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у 
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

ні 

 
 

 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

 Так (*) Ні (*) 
Випуск акцій  X 
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків  X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
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 Х 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

не визначились 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

ні 

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

ні 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття: 

01.01.1900 



 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
д/н 
 
3. Вкажіть 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. 
д/н 
 
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких 
заходів. 
д/н 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
д/н 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності 
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 
д/н 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
д/н 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
д/н 
 
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є 
комерційною таємницею), або про їх відсутність. 
д/н 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
д/н 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; 
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). 
д/н 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 



 
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. 
д/н 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
д/н 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
д/н 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
д/н 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
д/н 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



Вид економічної діяльності Виробництво інструментів і обладнання для аимірювання, 
дослідження та навігації 

за КВЕД 26.51 

Середня кількість працівників (1) 216   
Адреса, телефон: 79060, Львівська, Франкiвський, м. Львiв, вул. Наукова, 3 (032) 263-03-08 

 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності v  

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
 

На 31.12.2013 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
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 8 6  
первісна вартість 1001 48 46 0 
накопичена амортизація 1002 40 40 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 23 17 0 
Основні засоби 1010 5872 5778  
первісна вартість 1011 12233 12161 0 
знос 1012 6361 6383 0 
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 0 
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0 0 
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 

1022 0 0 0 

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

1030 19 19 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 0 0 0 
Усього за розділом I 1095 5922 5820  
II. Оборотні активи     



Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 574 350 0 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 176 167 0 
- готівка 1166 0 0 0 
- рахунки в банках 1167 176 167 0 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 19 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0 0 
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 
- в резервах незароблених премій 1183 0 0 0 
- в інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 289 3 0 
Усього за розділом II 1195 5256 6312  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0  

Баланс 1300 11178 12132  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 
на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1154 1154 0 
Капітал у дооцінках 1405 2451 0 0 
Додатковий капітал 1410 101 101 0 
- емісійний дохід 1411 0 0 0 
- накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 275 356 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4139 7299 0 
Неоплачений капітал 1425 0 0 0 
Вилучений капітал 1430 0 0 0 
Інші резерви 1435 0 0 0 
Усього за розділом I 1495 8120 8910  
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 1530 0 0 0 
- резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 0 
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 
- резерв незароблених премій 1533 0 0 0 
- інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 



авансами 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640 13 21 0 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 617 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов'язання 1690 160 172 0 
Усього за розділом IІІ 1695 3058 3222  
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  

Баланс 1900 11178 12132  
 
(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики. 
Примітки: 
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку 
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. 
 
 
 Керівник   Гук Олександр Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Підгурська Оксана Іванівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2013 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22083 18035 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (17356) (14948) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 4727 3087 
збиток 2095   
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120 731 1079 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (2298) (2295) 
Витрати на збут 2150 (331) (384) 
Інші операційні витрати 2180 (576) (683) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 2253 804 
збиток 2195   
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220 12 8 
Інші доходи 2240  68 
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250 (4) 0 
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270  (11) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 2261 869 
збиток 2295   
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -652 -299 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305   



Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1609 570 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 5261 5610 
Витрати на оплату праці 2505 7548 7009 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2745 2598 
Амортизація 2515 424 394 
Інші операційні витрати 2520 4587 3000 
Разом 2550 20565 18611 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Примітки: 
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО. 
 
 
 Керівник   Гук Олександр Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Підгурська Оксана Іванівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



 
За 2013 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 6478 3069 
Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010 2 107 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 16786 19924 
Надходження від повернення авансів 3020 101 20 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   
Надходження від операційної оренди 3040   
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095 162 827 
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 554 4895 
Праці 3105 (6016) (5707) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2975) (2906) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (4372) (3280) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (492) (325) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (2691) (1784) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (1189) (1171) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (5622) (6030) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (3455) (4) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145  (49) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190 (589) (347) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -54 729 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205  60 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215 12 8 
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   



Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   
Інші надходження 3340  14 
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345 95 7 
Погашення позик 3350 539 433 
Сплату дивідендів 3355 (103) (246) 
Витрачання на сплату відсотків 3360   
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 332 -232 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 -374 
Залишок коштів на початок року 3405 176 550 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -21  
Залишок коштів на кінець року 3415 167 176 

 
Примітки: 
Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду з поділом діяльності на 
операційну, інвестиційну та фінансову та надає інформацію з яких джерел надходили гроші на підриємство, за якими 
напрямами і на які цілі вони витрачалися. 
 
 
 Керівник   Гук Олександр Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Підгурська Оксана Іванівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



 
За 2013 р. 

 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

Коригування на:      
амортизацію необоротних активів 3505  X  X 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510     
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

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

3522     

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

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

- збільшення (зменшення) запасів 3551     
- збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552     

- збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561     



діяльності 
Сплачений податок на прибуток 3580 X  X  
Сплачені відсотки 3585 X  X  
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

Надходження від реалізації:      
фінансових інвестицій 3200  X  X 
необоротних активів 3205  X  X 
Надходження від отриманих:      
відсотків 3215  X  X 
дивідендів 3220  X  X 
Надходження від деривативів 3225  X  X 
Надходження від погашення позик 3230     
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235     

Інші надходження 3250  X  X 
Витрачання на придбання:      
фінансових інвестицій 3255 X  X  
необоротних активів 3260 X  X  
Виплати за деривативами 3270 X  X  
Витрачання на надання позик 3275  X  X 
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

Надходження від:      
Власного капіталу 3300  X  X 
Отримання позик 3305  X  X 
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310  X  X 

Інші надходження 3340  X  X 
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 X  X  
Погашення позик 3350 X  X  
Сплату дивідендів 3355 X  X  
Cплату відсотків 3360 X  X  
Cплату заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 3400     
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Звіт про власний капітал 

 
За 2013 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 1154 2451 101 275 4139   8120 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1154 2451 101 275 4139 0 0 8120 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     1609   1609 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112  (2451)   2451   0 

Накопичені курсові різниці 4113        0 
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних 
підприємств 

4114        0 

Інший сукупний дохід 4116        0 
Розподіл прибутку:          
Виплати власникам (дивіденди) 4200     (115)   (115) 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210    81 (81)   0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

Внески учасників:          
Внески до капіталу 4240        0 
Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245        0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260       (96) (96) 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265     (79)  96 17 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290     (625)   (625) 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 (2451) 0 81 3160 0 0 790 
Залишок на кінець року 4300 1154 0 101 356 7299 0 0 8910 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Гук Олександр Петрович 

 
 Головний бухгалтер   Підгурська Оксана Іванівна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 



За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
 
Звірка фінансового стану на 31 грудня 2013 року відповідно до вимог П(С)БО і МСФО:  
  
                                                                                                         П(С)БО             
Ефект від          МСФО  
                                                                                                                                  
переходу на  
                                                                              Примітки _____________            
МСФО___   _________ 
Активи  
Необоротні активи  
Основні засоби                                                                                    5751                      
44   -                5795  
Нематеріальні активи                                                                               6                    
-                               6  
Фінансові інвестиції                                                                                19_                  
-    ____                19   
                                                                                                               5776                      
44                   5820  
 
Оборотні активи  
Запаси                                                                                                   2993                    
1                       2994  
Торгова та інша дебіторська  
заборгованість                                                                                     3 218                 
(85)                   3 133  
Предоплати постачальникам                                                             76                        
-58                       18  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти                                                     167                                                  
167  
                                                                                                            6454                 
(142)                     6312  
Усього активів                                                                             12 230                  
(98)_____           12132  
 
Капітал та зобов'язання  
Капітал  
Статутний капітал                                                                       1154                                                 
1154                                                                          
Додатковий капітал                                                                     101                                                    
101        
Резервний капiтал                                                                        356                                                    
356  
Резерв переоцінки активів                                         б                 2451                  -2451                            
Нерозподілений прибуток                                                            5473                  1826                     
7299_  



-90                          3222  
Усього капіталу та зобов'язань                                               12 230                    (98)                       
12 132   
 
 
Ефект від переохду на МСФО:  
 
а) Коригування пов'язані з нарахуванням резерву під безнайдійну дебіторську заборгованість.  
б) Коригування пов'язані з визнання  заборгованості по авансах отриманих та сплачених відкорегованим на 
суму податку на додану вартість.  
в) Коригування пов'язані з визнанням резерву за невикористані відпустки.  
г) Визнання частини дебіторської заборгованості що виникла як попередня оплата капітальних вкладень, як 
необоротні активи ; 
 
 
 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"  
Примітки до попередньої фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
д) списання з балансу інших необоротних активів, оскільки МСФЗ не визначено окремий підхід для визначення 
інших необоротних матеріальних активів. Згідно облікової політики їх доцільно обліковувати на 
позабалансовому рахунку.  
є) Індексація основних засобів не вважається резервом дооцінки і переноситься на рахунок нерозподіленого 
прибутку  
2.2 Суттєві положення облікової політики  
Нижче наведені суттєві положення облікової політики, які використовувала Компанія при підготовці  
фінансової звітності: 
 Перерахунок іноземної валюти  
Функціональна валюта Компанії - гривня. Операції в іноземній валюті обліковуються Компанією в їх 
функціональній валюті по курсу Національного Банку України (надалі НБУ), що діє на дату операції.        
 Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ функціональної 
валюти, що діє на звітну дату. Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної вартості в іноземній 
валюті перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату здійснення первинних операцій. Немонетарні статті, які 
оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються по курсу НБУ, що діяв на дату 
визначення справедливої вартості.           
Визнання виручки (доходу)  
Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Компанією оцінюється як ймовірне, і 
якщо виручка може бути надійно оцінена. Виручка оцінюється по справедливій вартості отриманої винагороди, 
за вирахуванням знижок, знижок на повернення, а також податків або мит з продажу. Компанія аналізує 
договори, що укладаються нею і по яким передбачають отримання виручки, відповідно до певних критеріїв з 
метою визначення того, чи виступає вона в якості принципала або агента. Для визнання виручки також повинні 
виконуватися наступні критерії: 
Продаж товарів 
 
Виручка  від  продажу товарів  визнається,  як правило,  при доставці товару, коли істотні  ризики і вигоди 
від володіння товаром переходять до покупця. 
 



 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"  
Примітки до попередньої фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
використання фінансового інструменту або, якщо це доречно, менш тривалого періоду до чистої балансової 
вартості фінансового активу або зобов'язання. 
 
Дивіденди 
 
Дохід від дивідендів визнається, коли встановлено право Компанії на отримання платежу. 
 
 
Дохід від активів, наданих в операційну оренду, враховується по прямолінійному методу протягом терміну 
оренди. 
Податки 
 
Поточний податок на прибуток 
 
Податкові активи і зобов'язання по поточному податку на прибуток за поточні і попередні періоди оцінюються 
по сумі, очікуваній до відшкодування від податкових органів або до сплати податковим органам. Податкові 
ставки і податкове законодавство, що використовуються для розрахунку даної суми - це ставки і законодавство, 
прийняті або фактично прийняті на звітну дату в країнах, в яких Компанія здійснює свою діяльність і отримує 
оподаткований дохід. 
 
 
 
Податок на додану вартість (ПДВ) 
 
Виручка, витрати та активи визнаються за вирахування податку на додану вартість, крім випадків коли: 
- ?податок на додану вартість, виникає від придбання активів або послуг, не відшкодовується податковими 
органами, в такому випадку податок на додану вартість визнається відповідно як частина витрат на придбання 
активів або частина статті витрат; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ?дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з врахуванням суми податку на додану вартість. 
 
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковими органами або сплачується, 
включається в дебіторську та кредиторську заборгованість, відображену у звіті про фінансовий стан. 
 
Фінансові інструменти 
 
Первинне визнання і оцінка фінансових активів 
 
Фінансові активи класифікуються відповідно як фінансові активи, що переоцінюються по справедливій вартості 
через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до погашення, 
фінансові активи, що є в наявності для продажу. Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первинному 
визнанні. 
 
Фінансові активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку інвестицій, що не 
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними 
витрати по операції. 
 
Всі операції з купівлі або продажу фінансових активів, що вимагають постачання активів в строк 
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (торгівля на "стандартних 
умовах") визнаються на дату укладення договору, тобто на дату, коли Компанія приймає на себе зобов'язання 
купити або продати актив. 
 
Подальша оцінка фінансових активів 
 
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації: 
 
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
 
Категорія "фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" 
включає фінансові активи, призначені для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первинному визнанні в 
категорію тих, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи 
класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому. 
 
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток враховуються в 
балансі за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у складі доходів від фінансування 
або витрат по фінансуванню. 
 
Позики і дебіторська заборгованість 
 
Позики і дебіторська заборгованість є непохідними фінансовими активами з встановленими або розрахованими 
виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первинного визнання фінансові активи такого виду 
оцінюються за амортизованою вартістю, що визначається з використанням методу ефективної процентної 
ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту 
або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної 
ставки. Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки включається в склад доходів від 
фінансування. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про прибутки і збитки у складі витрат по 
фінансуванню. 



класифікуються як інвестиції, що утримуються до погашення, коли Компанія твердо має намір і здатна 
утримувати їх до терміну погашення. Після первинної оцінки інвестиції утримувані до погашення, оцінюються 
за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної процентної ставки, за 
вирахуванням збитків від знецінення. 
 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних 
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 
 
Амортизація ефективної процентної ставки включається до складу доходів від фінансування в звіті про 
прибутки та збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються в звіті про прибутки і збитки у складі витрат 
по фінансуванню. 
 
Фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу 
 
Фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу включають пайові і боргові цінні папери. Пайові інвестиції, 
класифіковані як ті, що є в наявності для продажу, - це такі інвестиції, які не були класифіковані ні як 
призначені для торгівлі, ні як ті що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Боргові цінні папери в даній категорії - це такі цінні папери, які компанія має намір утримувати протягом 
невизначеного періоду часу і які можуть бути продані для цілей забезпечення ліквідності або у відповідь на 
зміну ринкових умов. 
 
Після первинної оцінки фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу, оцінюються за справедливою 
вартістю. 
 
Припинення визнання фінансових активів 
 
Фінансовий актив припиняє визнаватися на балансі, якщо: 
- ?термін дії прав на отримання грошових потоків від активу закінчився; 
- ?Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або узяла на себе зобов'язання по 
виплаті третій стороні отримуваних грошових потоків в повному обсязі і без істотної затримки за "транзитною" 
угодою; і або (a) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але 
і не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передала контроль над даним активом. 
1 
Знецінення фінансових активів 
 
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового активу. 
Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує 
об'єктивне свідоцтво знецінення в результаті однієї або більше події, що склалися після  
первинного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), що піддається надійній оцінці вплив на 
очікувані майбутні грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів. 
 
Підтвердження знецінення можуть включати вказівки на те, що боржник або група боржників мають істотні 
фінансові ускладнення, не можуть обслуговувати свою заборгованість або недобре здійснюють виплату 
відсотків або основної суми заборгованості, а також є ймовірність того, що ними буде проведена процедура 
банкрутства або фінансової реорганізації. Окрім того, до таких  
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відсутні, незалежно від його значущості, вона включає даний актив в групу фінансових активів з аналогічними 
характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає дані активи на предмет знецінення на сукупній основі. 
Активи, що окремо оцінюються на предмет знецінення, по яких визнається або продовжує визнаватися збиток 
від знецінення, не включаються в сукупну оцінку на предмет знецінення. 
 
За наявності об'єктивного свідоцтва понесення збитку від знецінення сума збитку оцінюється як різниця між 
балансовою вартістю активу і приведеною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків (без урахування 
майбутніх очікуваних кредитних збитків, які ще не були понесені). 
 
Приведена вартість розрахункових майбутніх грошових потоків дисконтується по первинній ефективній 
процентній ставці по фінансовому активу. Якщо процентна ставка по позиції є змінною, ставка дисконтування 
для оцінки збитку від знецінення є поточною ефективною ставкою відсотка. 
 
Балансова вартість активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається в 
звіті про прибутки і збитки. Нарахування процентного доходу по зниженій балансовій вартості продовжується, 
ґрунтуючись на процентній ставці, що використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з 
метою оцінки збитку від знецінення. Процентні доходи відображуються в складі доходів від фінансування в 
звіті про прибутки і збитки. Позики разом з відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня 
реальна перспектива їх відшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване або 
передане Компанії. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку від знецінення збільшується 
або зменшується зважаючи на яку-небудь подію знецінення, що відбулося після визнання, сума раніше 
визнаного збитку від знецінення збільшується або зменшується за допомогою коригування рахунку резерву. 
Якщо попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума відновлення 
визнається в складі витрат по фінансуванню в звіті про прибутки і збитки. 
1 
Фінансові інвестиції, що є в наявності для продажу 
 
Відносно фінансових інвестицій, що є в наявності для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює 
існування об'єктивних свідоцтв того, що інвестиція або група інвестицій знецінились. 
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У разі інвестицій в пайові інструменти, класифікованих як ті що є в наявності для продажу, об'єктивні свідоцтва 
включатимуть значне або тривале зниження справедливої вартості інвестицій нижче за рівень їх первинної 
вартості. "Значущість" необхідно оцінювати порівняно з первинною вартістю інвестицій, а "тривалість" - в 
порівнянні з періодом, протягом якого справедлива вартість була менша первинної вартості. За наявності 
свідоцтв знецінення, сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання і поточною 
справедливою вартістю, за вирахуванням раніше визнаного в звіті про прибутки і збитки збитку від знецінення 
по даних інвестиціях, виключається з іншого сукупного доходу і визнається в звіті про прибутки і збитки. 
Збитки від знецінення по інвестиціях в пайові інструменти не відновлюються через звіт про прибутки і збитки, 
збільшення їх справедливої вартості після знецінення визнається безпосередньо у складі іншого сукупного 
доходу. 
 
У разі боргових інструментів, класифікованих як ті, що є в наявності для продажу знецінення оцінюється на 
основі тих самих критеріїв, які застосовуються відносно фінансових активів, що обліковуються за 
амортизованою вартістю. Проте сума відображеного збитку від знецінення є накопиченим збитком, оціненим як 
різниця між амортизованою вартістю і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від 



 
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, збільшеною у випадку позик і кредитів 
на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції. 
 
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову і іншу кредиторську заборгованість, банківські 
овердрафти, кредити і позики, договори фінансової гарантії. 
 
Подальша оцінка фінансових зобов'язань 
 
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації: 
 
Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 
 
Категорія "фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток" 
включає фінансові зобов'язання, призначені для торгівлі, і фінансові зобов'язання, визначені при первинному 
визнанні як ті, що переоцінюються по справедливій вартості через прибуток або збиток. 
 
Фінансові зобов'язання класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в 
найближчому майбутньому. 
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Доходи і витрати по зобов'язаннях, призначених для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки і збитки. 
1 
Кредити і позики 
 
Після первинного визнання процентні кредити і позики оцінюються по амортизованій вартості з використанням 
методу ефективної процентної ставки. Доходи і витрати по таких фінансових зобов'язаннях визнаються в звіті 
про прибутки і збитки при припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням 
ефективної процентної ставки. 
 
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконту або премій при придбанні, а також комісійних 
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної 
ставки включається до складу витрат на фінансування в звіті про прибутки та збитки. 
 
Договори фінансової гарантії 
Випущеними Компанією договорами фінансової гарантії є договори, що вимагають здійснення платежу в 
рахунок відшкодування збитків, понесених власником цього договору внаслідок нездатності певного боржника 
здійснити своєчасний платіж відповідно до умов боргового інструменту. Договори фінансової гарантії спочатку 
визнаються як зобов'язання по справедливій вартості з урахуванням витрат по операції, безпосередньо 
пов'язаних з випуском гарантії. 
 
Згодом зобов'язання оцінюється по найбільшій з наступних величин: якнайкраща оцінка витрат необхідних для 



Фінансові активи і фінансові зобов'язання підлягають взаємозаліку, а нетто-сума відображенню в звіті про 
фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли є ймовірне в даний момент юридичне право на взаємозалік визнаних 
сум, а також намір провести розрахунок на нетто-основі, або реалізувати активи і одночасно з цим погасити 
зобов'язання. 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках на кожну 
звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на покупку для 
довгих позицій і котирування на продаж для коротких позицій), без вирахування витрат по операції. 
 
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість 
визначається шляхом застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання 
цін недавно проведених на комерційній основі операцій, використання  
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поточної справедливої вартості аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків, або інші 
моделі оцінки. 
 
Основні засоби 
 
Устаткування, земля і будівлі оцінюються по справедливій вартості за вирахуванням накопиченої амортизації і 
збитків від знецінення, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для 
забезпечення упевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не відрізняється істотно від 
його балансової вартості, але на рідше ніж один раз на п'ять років. 
 
Приріст вартості від переоцінки відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить в склад 
капіталу в звіті про фінансовий стан, за винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж 
активу, подія унаслідок попередньої переоцінки і визнане раніше в звіті про прибутки і збитки. В цьому 
випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки і збитки. Збиток від переоцінки визнається 
в звіті про прибутки і збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку 
по тому ж активу, раніше визнану у складі фонду переоцінки. 
 
Різниця між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і амортизацією, 
розрахованою на основі первинної вартості активу, щорічно переводиться з фонду переоцінки активів в 
нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату переоцінки виключається з одночасним 
зменшенням валової балансової вартості активу, і потім чиста сума дооцінюється до переоціненої вартості 
активу. При вибутті активу фонд переоцінки що відноситься до конкретного активу, що продається, 
переноситься в нерозподілений прибуток. 
 
Амортизація розраховується прямолінійним методом протягом оціночного строку корисного використання 
активу. 
 



 
Термін корисного використання нематеріальних активів може бути або обмеженим, або невизначеним. 
Нематеріальні активи з обмеженим терміном корисного використання амортизуються  
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За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення данного 
нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим 
терміном корисного використання переглядаються, як мінімум, в кінці кожного звітного року. Зміна 
очікуваного терміну корисного використання або очікуваної структури споживання майбутніх економічних 
вигод, вкладених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування 
амортизації, залежно від ситуації, і враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію 
нематеріальних активів з обмеженим терміном корисного використання визнаються в звіті про прибутки і 
збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріального активу. 
 
Строки корисного використання нематеріальних активів: 
 
- ?Програмне забезпечення - до 10 років; 
Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання не амортизуються, а тестуються на 
знецінення щорічно або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові потоки. Термін корисного 
використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою 
визначення того, наскільки доцільно продовжувати відносити даний актив в категорію активів з невизначеним 
терміном корисного використання. Якщо це недоцільно, зміна оцінки терміну корисного використання - з 
невизначеного на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі. 
 
Дохід або витрати від списання з балансу нематеріального активу визначаються як різниця між чистою 
виручкою від вибуття активу і балансовою вартістю активу, і визнаються в звіті про прибутки і збитки у момент 
списання даного активу з балансу. 
 
Запаси 
Запаси оцінюються по найменшій з двох величин: вартості придбання і чистої вартості реалізації. 
Витрати, понесені при доставці кожного продукту до місця призначення і приведення його в належний стан, 
враховуються таким чином: 
 
Сировина і матеріали: 
 
- витрати на придбання за методом ФІФО. 
 
Готова продукція та незавершене виробництво: 



- вигоди від використання активу. 
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Відшкодовувана вартість визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує 
притоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від притоку що генеруються іншими активами або 
групою активів. Якщо балансова вартість активу перевищує його відшкодовувану вартість, актив вважається 
знеціненим і списується до відшкодовуваної вартості. При оцінці вартості від використання майбутні грошові 
потоки дисконтуються по ставці дисконтування до оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку 
тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу. При визначенні справедливої вартості за вирахуванням 
витрат на продаж застосовується відповідна модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними 
коефіцієнтами, котируваннями цін акцій дочірніх компаній, що вільно обертаються на ринку, або іншими 
доступними показниками справедливої вартості. 
 
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи є ознаки того, що раніше визнані збитки від знецінення активу 
більше не існують або зменшилися. Якщо така ознака є, то Компанія розраховує відшкодовувану вартість 
активу. Раніше визнані збитки від знецінення відновлюються тільки в тому випадку, якщо мала місце зміна в 
оцінці, яка використовувалася для визначення відшкодовуваної вартості активу, з часу останнього визнання 
збитку від знецінення. Відновлення обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його 
відшкодовуваної вартості, а також не може перевищувати балансову вартість, за вирахуванням амортизації, по 
якій даний актив признавався б у випадку, якщо в попередні роки не був би визнаний збиток від знецінення. 
Таке відновлення вартості визнається в звіті про прибутки і збитки, за винятком випадків, коли актив 
враховується по переоціненій вартості. У останньому випадку відновлення вартості враховується як приріст 
вартості від переоцінки. 
 
Грошові кошти і короткострокові депозити 
 
Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в 
касі. 
 
Оренда 
 
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засновано на аналізі змісту 
операції. При цьому на дату початку дії договору потрібно встановити, чи залежить його виконання від 
використання конкретного активу або активів, і чи переходить право користування активом в результаті даної 
операції. 
 
Компанія як орендар 
 
Фінансова оренда, по якій до Компанії переходять практично всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
орендованим активом, капіталізується на дату початку орендних відносин по справедливій вартості 
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Компанія як орендодавець 
 
Договори оренди, за якими у Компанії залишаються практично всі ризики і вигоди від володіння активом 
класифікуються як операційна оренда. Первинні прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної 
оренди, включаються в балансову вартість переданого в оренду активу і визнаються протягом терміну оренди 
на тій самій основі, що і дохід від оренди. Умовні платежі по оренді визнаються у складі виручки в тому 
періоді, в якому вони були отримані. 
 
3. Істотні облікові судження, оціночні значення та припущення 
 
Підготовка фінансової звітності Компанії вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення думок, 
визначення оцінних значень і допущень, які впливають на указувані в звітності суми виручки, витрат, активів і 
зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Протее невизначеність відносно цих 
допущень і оцінних значень може привести до результатів, які можуть потребувати в майбутньому істотних 
корегувань до балансової вартості активу або зобов'язання, відносно яких приймаються подібні допущення і 
оцінки. 
 
Основні допущення про майбутні джерела невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити 
причиною істотних корегувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного фінансового 
року, розглядаються нижче. 
 
Знецінення не фінансових активів 
 
Знецінення має місце, якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує грошові потоки, перевищує 
його відшкодовувану вартість, яка є найбільшою з наступних величин: справедлива вартість за вирахуванням 
витрат на продаж і цінність від використання. Розрахунок справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
продаж заснований на наявній інформації по тих комерційним операціям продажу аналогічних активів, що 
мають обов'язкову силу або на спостережуваних ринкових цінах за вирахуванням додаткових витрат, понесених 
у зв'язку з вибуттям активу. Розрахунок цінності від використання заснований на моделі дисконтованих 
грошових потоків. Грошові потоки беруться з бюджету на наступні п'ять років і не включають діяльність по 
реструктуризації, по проведенню якої у Компанії ще немає зобов'язань, або істотні інвестиції в майбутньому, 
які поліпшать результати активів підрозділу, що генерує грошові потоки і перевіряється на предмет знецінення. 
Відшкодовувана вартість найбільш чутлива до ставки дисконтування, використовуваної в моделі 
дисконтованих грошових потоків, а також до очікуваних потоків грошових коштів і темпів зростання, 
використаних в цілях екстраполяції. 
 
Податки 
 
Відносно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів отримання майбутнього 
доходу оподаткування існує невизначеність. З урахуванням значної різноманітності операцій Компанії, а також 
характеру і складності наявних договірних відносин, різниця, що виникає між фактичними результатами і 
прийнятими допущеннями, або майбутні зміни таких допущень можуть спричинити майбутні корегування вже 
поданих в звітності сум витрат або доходів по податку на прибуток. Існує ризик виникнення відмінностей 
інтерпретацій податкового законодавства компанією-платником податків і відповідним податковим органом. 
 
Відстрочені податкові активи визнаються по всіх невикористаних податкових збитках в тій мірі, в якій є 



моделей по можливості використовується інформація із ринків, що аналізуюється проте в тих випадках, коли це 
не видається практично здійсненним, потрібна певна доля думки для встановлення справедливої вартості. 
Думки включають облік таких початкових даних як ризик ліквідності, кредитний ризик і волатильність. Зміни в 
допущеннях щодо даних чинників можуть вплинути на справедливу вартість фінансових інструментів, подану у 
фінансовій звітності. 
 
4. Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу 
Наступні стандарти та інтерпретації, які не набрали чинності на 31 грудня 2012 року, не застосовувалися у 
даній фінансовій звітності: 
                                                                                                     Застосовуються 
до  річних 
          Стандарти та інтерпретації                                                       звітних періодів, що 
                                                                                                              
починаються з або пізніше 
__________________________________________________________________________________ 
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"                                                                           1 січня 
2015 року 
- Стандарти, які були випущені, і вступили в силу 
Наступні стандарти та інтерпретації, набрали чинніть з 2013р, т застосовувалися у даній фінансовій звітності: 
                                                                                                     Застосовуються 
до  річних 
          Стандарти та інтерпретації                                                       звітних періодів, що 
                                                                                                              
починаються з або пізніше 
__________________________________________________________________________________ 
МСФЗ 12 "Розкриття інформації про участь в інших організаціях"                    1 січня 2013 року 
МСФЗ 13 "Визначення справедливої вартості"                                                     1 січня 2013 
року 
МСБО 27 "Окремі фінансові звіти"                                                                         1 січня 
2013 року 
Поправки до МСБО 1 "Подання фінансових звітів"                                             1 липня 2012 року 
Поправки до МСБО 19 "Виплати працівникам"                                                   1 січня 2013 року 
Поправки до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття 
інформації"                                                                                                                  
Застосування вищезгаданих стандартів не зробить суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії у 
відповідності до МСФЗ в майбутньому. 
 
5. Виручка      
За рік, що закінчилися 31 грудня 2013 р. компоненти виручки представлені наступним чином: 
П                                                                                                                                                                                                                            
_2013 р._ 
  
Реалізація послуг                                                                                                                                         
776 
Реалізація товарів                                                                                                                         
22038 
Усього виручка                                                                                                                                      
22814 
 



Усього собівартість                                                                                                                         
(17356)  
 
Собівартість реалізованих послуг включає:  
                                                                                                               
Примітки                              2013 р.__  
  
Амортизація необоротних активів                                                                                                  
(54)  
Послуги стороніх організацій                                                                                                          
(19)  
Оплата праці  і ЄСВ                                                                                                                         
(156)  
Матеріали                                                                                                                                           
(88)  
Інше                                                                                                                                                      
(2)  
Усього собівартість реалізованих послуг                                                                                 
(319)  
7. Загальні адміністративні витрати  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р. загальні адміністративні витрати представлені наступним чином:  
 
         Примітки        2013 р.,             
    
Послуги сторонніх організацій                             (453)  
Оплата праці                    (1546)  
Податки                     (98)  
Матеріали                                                                                                                                           
(104) 
Амортизація                                                                                                                                               
(74) 
Інше                                   ( 23)  
Усього загальні адміністративні витрати                       (2298) 
 
 
8. Витрати на збут  
За рік, що закінчилися 31 грудня 2013 р. витрати на збут представлені наступним чином:  
 
     2013 р.,  
 
Послуги сторонніх організацій              (49)  
Матеріали                 (44)  
Зарплата і ЄСВ                                                                                                                                 
(225) 
Інше                              (13)  
 
Усього витрати на збут              (331)  
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10. Фінансові витрати і доходи, нетто  
За рік, що закінчилися 31 грудня 2013 р. фінансові доходи і витрати представлені наступним чином:  
 
     2013 р.,  
 
Відсотки по кредитам                   (4)  
Відсотки отримані                               12  
Усього фінансові витрати і доходи,нетто                8  
 
11. Інші доходи  
За рік, що закінчилися 31 грудня 2013 р. інші доходи представлені наступним чином:  
 
 
12. Інші витрати  
За рік, що закінчилися 31 грудня 2013 р. інші витрати представлені наступним чином:  
 
 
13. Витрати на оплату праці  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р. витрати на оплату праці представлена наступним чином:  
 
                 2013 р.,  
 
Заробітна плата               7620  
Соціальні нарахування              3026  
 
Усього витрати на оплату праці           10646 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



представлена наступним чином:  
                                2013 р, 
     
  
Заробітна плата загальновиробничого персоналу                                       6                          
(6161)  
Заробітна плата адміністративного персоналу                                            7                          
(1130)  
Заробітна плата іншого персоналу                                                                9                            
(329) 
Усього витрати на оплату праці                              (7620)  
 
14. Основні засоби  
Станом на 31 грудня 2013 р. основні засоби представлені наступним чином:  
 
  Первісна вартість    Придбання Вибуття Знос Нараховано Вибуття  Балансова вартість  
 Первісна вартість    
   перв. в-ть знос      
 31.12.2012       31.12.13         31.12.13 31.12.2013 
1. Земля та будівлі       6348 8     2070 126   4160 6356 
2.Машини та    обладнання                                                               3026 59 -31
 -31 2623 78   384 3054 
3.Транспортні  засоби      1027       290 71   666 1027 
4. Інструменти та   інвентар       1671 194 -148 -148 1225 194  446 1717 
5.Інші основні                    41   -34 -34 33 -2   10 7 
6.Малоц. необоротні    120 64     120 64 184 0 0 
  матер. активи               0 0 
   Всього                                            12233 325 -213   6361 531 184 5666 12161 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД  попередньої фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
15. Нематеріальні активи  
Станом на 31 грудня 2013 р. нематеріальні активи представлені наступним чином:  
 
                      Програмне  
                     забезпечення  
Первісна вартість  
31 грудня 2012 р.               48  
 



Балансова вартість  
 
31 грудня 2012 р.               8  
31 грудня 2013 р.               6 
 
16. Фінансові інвестиції  
Станом на 31 грудня 2013 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином:  
 
       31 грудня 2013р.,   31 грудня 2012р.,  
 
 
Корпоративні права                19                                        19  
 
Усього фінансові інвестиції       19                                  19   
 
17. Запаси  
Станом на 31 грудня 2013 р. матеріальні запаси представлені наступним чином:  
 
        31 грудня 2013р.,  31 грудня 2012р.,  
                                                                                                                   
 
Сировина та матеріали          1109     1522  
Товари             
Інші запаси                           1885                                2232  
Усього запаси                      2994                                 
3754 
 
 
 
 
 
 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"  
Примітки до фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
 
18. Торгова та інша дебіторська заборгованість  
Станом на 31 грудня 2013 р. торгова та інша дебіторська заборгованність представлені наступним  
чином:  
 
        31 грудня 2013р.,  31 грудня 2012р.,  
 
Торгова дебіторська заборгованість                2749                      212  
Інша дебіторська заборгованість              390          812  
Резерв сумнівних боргів                  (22)         
Податки та обов'язкові платежі               12         13  
Усього торгова та інша дебіторська 



Грошові кошти в банку, Грн.                           5         150  
Грошові кошти в банку, Грн.                           3           25  
Грошові кошти в банку, Рублів           159                         0  
 
Грошові кошти в касі                 
 
Усього грошові кошти та їх еквіваленти           167                     175  
 
 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"  
Примітки до фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
 
21. Статутний капітал  
         31 грудня 2013р., 31 грудня 2012р.,  
 
         Кількість акцій    Кількість акцій  
                (не в тисячах)        (не в тисячах)  
 
Оголошений  
Звичайні акції номіналом 3 ГРН        384 583                             384 583          
 
Оголошений статутний капітал  
 
Тип акцій - прості, форма випуску - бездокументарна. Номінальна вартість акції -3 грн. кількість акцій в 
обігу-384583 од. Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску 09 грудня 2010 року, № 
81/13/1/10.Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку.  
22.Кредити та позики  
 
Станом на 31 грудня 2012 р. зобов'язання по кредитам та займам представлені наступним чином:  
 
     Ставка,  Дата                   31 грудня       31 грудня  
          %       погашення     Валюта               2013 р.,        2012р.,  
 
Короткострокові кредити  
та позики  
ПАТ Укрсиббанк          0,01-30% 27.06.2014        Грн.                73                         
ПАТ АКБ "Львів"                                       19-23%    15.11.2014        Грн.               441 
 
Усього кредити та позики               514        
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"  
Примітки до фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
 
 
23.Торгова та інша кредиторська заборгованість  
 
Станом на 31 грудня 2013 р. торгова та інша кредиторська заборгованність представлена наступним  
чином:  
 
       31 грудня 2013р.,   31 грудня 2012р.,  
 
Торгова кредиторська заборгованість (без отриманих авансів)                   37                 
3  
Заборгованість з оплати праці                                   405              381          
Податки та обов'язкові платежі до          446            420  
сплати  
Інша кредиторська заборгованість           2334           2254  
 
Усього торгова та інша                     3222          3058  
кредиторська заборгованість  
 
25.Векселі видані  
 
Станом на 31 грудня 2013 р.товариство не володіє ні векселями отриманими а також немає зобовязань за 
виданими векселями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
26.Операції з пов'язаними сторонами  
 
Акціонерами, які володіють більше 10% статутного капіталу Компанії станом на 31 грудня 2013 р. і на дату 
підписання цієї фінансової звітності є:  
 
31 грудня 2013 р.  
Гук Олександр Петрович                                            43,9%  
Лах Олег Іванович                                                                                                                               
16,8 
Інші міноритарні акціонери               39,3%  
    100%  
 
Для цілей цієї фінансової звітності, сторони визначаються як пов'язані, якщо одна із сторін має  
можливість контролювати чи здійснювати значний вплив на процес прийняття іншою стороною  
фінансових чи операційних рішень. У визначені кожної можливо пов'язаної сторони, увага  
направлена на сутність відносин, а не на юридичну форму.  
 
Компанія здійснює операції виключно  з  непов'язаними сторонами.  
 
 
Відповідно до існуючих критеріїв визначення пов'язаних, пов'язані з Компанією сторони поділяються на 
наступні категорії:  
 
1) Підприємства, які мають частку в статутному капіталі Компанії;  
2) Підприємства, які знаходяться під спільним контролем ;  
3) Входять до складу ключового управлінського персоналу;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сума винагороди ключовому управлінському персоналу за рік, що закінчилися 31 грудня 2013 р. складає  287 
тис. грн. Винагорода в основному складає заробітну плату та соціальні відрахуваня.  
 
27.Умовні та контрактні зобов'язання  
 
Економічна ситуація  
 
Операційна діяльність Компанії здійснюється на території України і за її межами. Закони та інші нормативні 
акти, що впливають на діяльність підприємств в Україні, можуть піддаватися змінам за невеликі проміжки часу. 
Як результат цього, активи та операційна діяльність Компанії можуть піддаватися ризику у випадку 
несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.  
 
Податковий ризик  
 
Внаслідок нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України приділяють все більше уваги 
діловим колам. У зв'язку з цим місцеве і загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюються. Крім 
того зустрічаються випадки їх непослідовного застосування, тлумачення і виконання. Недотримання законів і 
норм може призвести до суттєвих штрафів.  
 
Юридичний ризик  
 
За звітний період, Компанія брала участь у судовому розгляді з одним контрагентом, з метою запобігання  
збитків у господарській сфері або відносно зменшення їх розміру.  
 
Керівництво Компанії вважає, що судові розгляди з таких питань не  мали значного впливу на її фінансовий 
стан.  
 
Зобов'язання за операційною орендою  
 
Станом на 31 грудня 2013 року року компанія не має зобов'язаннь за договорами операційної оренди  
 
28. Цілі та політика управління фінансовими ризиками  
 
Основні фінансові зобов'язання Компанії, включають кредити і позики, торгову і іншу кредиторську 
заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є залучення коштів для фінансування операцій 
Компанії. У Компанії є торгова і інша дебіторська заборгованість, грошові кошти і короткострокові депозити, 
Компанії також утримує інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ринковий ризик -це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим  
інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе такі типи  
ризику:  
-ризик зміни процентної ставки;  
-валютний ризик.  
 
27. Цілі та політика управління фінансовими ризиками (продовження)  
 
Ризик зміни процентної ставки  
 
Ризик зміни процентної ставки -це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за 
фінансовим інструментом коливатиметься зважаючи на зміни ринкових процентних ставок. Ризик  
зміни ринкових процентних ставок відноситься, насамперед, до довгострокових боргових  зобов'язаннях яких в 
Компанії не було 
 
Валютний ризик  
 
Валютний ризик -це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим  
інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах. Схильність Компанії до ризику зміни  
обмінних курсів іноземних валют обумовлена, перш за все, операційною діяльністю Компанії (коли виручка чи 
витрати деноміновані у валюті, що відрізняється від функціональної валюти Компанії).  
 
Вплив валютного ризику виглядає наступним чином:  
 
31 Грудня 2013 р.   31 грудня 2012 р.  
 
Рублі        
Грошові кошти та їх еквіваленти  159                                  - 
Кредити та позики     
Чистий вплив    159                                                  - 
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"  
Примітки до фінансової звітності  
За рік, що закінчився 31 грудня 2013 р.  
(в тис. грн., якщо інше не вказано)_______________________________________________________  
 
Кредитний ризик -це ризик того, що Компанія понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконають 
свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтського договору. Компанія схильна до кредитного 
ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (насамперед, торговельної дебіторської заборгованості) 
валютні операції та інші фінансові інструменти. Максимальний кредитний ризик Компанії дорівнює балансової 
вартості фінансових активів.  
 
Ризик ліквідності  
 
Компанія здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент планування 
поточної ліквідності. У звітному періоді ризик ліквідності в Компанії невисокий оскільки у звітному періоді 
діяльність була прибутковою.  
 
Станом на 31 грудня 2013 р. фінансові зобов'язання Компанії, в розрізі строків погашення та у вигляді 



Управління капіталом  
 
Основною метою Компанії щодо управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та 
адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Компанії і максимізації прибутку акціонерів.  
 
Компанія здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується 
шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.  
 
31 грудня 2013 р.,    31 грудня 2012 р.,  
 
Кредити та позики      0                                           0 
Векселі видані       
Торгова та інша кредиторська  
заборгованість       2605               3058 
за вирахуванням грошових коштів та їх  
еквівалентів      (167)              (176)  
Чиста заборгованість     2438                          2882 
Капітал      9295                            8120  
Капітал и чиста заборгованість   11733                          11002  
Коефіцієнт фінансового важеля   21%                            26%  
 
29.Події після звітної дати  
Істотних подій після звітної дати не відбулося. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.04.06  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV 

 

 


