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
(посада)

Гук Олександр Петрович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

18.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче
обєднання "Термоприлад" ім. 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, (032) 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
2. Річна інформація опублікована у

3. Річна інформація розміщена на
сторінці в мережі Інтернет

№74, Газета "Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
http://www.termoprylad.bfg.lviv.ua/
(адреса сторінки)

13.04.2017
(дата)
14.04.2017
(дата)
14.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
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
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
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X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

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
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
"Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутня, так як емітент не приймав ніякої участі
у створені інших юридичних осіб.
"Інформація про корпоративного секретаря" відсутня, так як корпоративний секретар Товариством не обирався.
"Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначення рейтингової оцiнки Товариство не
здiйснювало.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї Товариством не випускались.
"Iнформацiя про процентні облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як процентні облiгацiї Товариством не
випускались.
"Iнформацiя про дисконтні облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як дисконтні облiгацiї Товариством не випускались.
"Iнформацiя про цільові облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як цільові 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.
"Інформація щодо реєстру іпотечних активів " відсутня, так як Товариство протягом звітного періоду не
створювало жодних іпотечних активів.
-"Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за
звiтний перiод емiтент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - за звiтний перiод
емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв.
"Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть" - за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення
яких є заiнтересованiсть.
"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 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)*
5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче
обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"
Серiя А01 №204186
15.10.2003
46000 - Львівська
1153749,00
0,000000
0,000000

195
Виробництво інструментів і обладнання для
вимірювання, дослідження та навігації 26.51,
Дослідження й експериментальні розробки у сфері
природничих і технічних наук 72.19, д/н д/н
Вищим органом управління є загальні збори
акціонерів
Голова правління - Гук Олександр Петрович
Голова наглядової ради - Білоус Богдан Теодорович
Голова ревізійної комісії - Мацібох Теодора Іванівна
ПАТ АКБ "Львів"
325268
2600662125
ПАТ АКБ "Львів"
325268
2600762125840

* 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 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

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

1
Використання джерел іонізуючого
випромінення
Опис
Виготовлення виробів з дорогоцінних металів
Опис
Використання прекурсорів
Опис

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

2

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)
5
18.04.2019

3
4
18.04.2007 Державний комітет ядерного регулювання
України
Ліцензія на право проведення діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінення Продовження ліцензії
буде проводитися в установленому порядку.
270
19.05.2010 Міністерство фінансів України
19.05.2020
Ліцензія на право виготовлення виробів з дорогоцінних металів. Термін дії ліцензії - необмежений
АЕ 287325
07.02.2014 Державна служба України з контролю за
22.12.2016
наркотиками
Ліцензія на право проведення діяльності з придбання, зберігання, перевезення, використання ті відпуску прекурсорів
(списку №2, табл. IV) "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
Продовження ліцензії буде проводитися в установленому порядку.
319440

** Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

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

Код за ЄДРПОУ засновника та/або
учасника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи
795 фізичних осіб, що вказані в Установчій угоді про
створення та діяльність ЗАТ НВО "Термоприлад" в
Усього

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які
*
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
**, 000000, 01.01.1900, д/н
100,000000

* Заповнювати не обов'язково
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Місцезнаходження

100,000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова Правлiння - Генеральний директор
Гук Олександр Петрович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правлiння - Головний бухгалтер
Пiдгурська Оксана Iванiвна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,

Член Правлiння
Лах Олег Iванович

КА, 778162, 20.03.1998, Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1954
вища
23
ЗАТ НВО "Термоприлад", заступник генерального
директора
21.04.2016, 5 років
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 40 років, протягом останніх 5
років обіймав посаду Голови Правління-Генерального
директора.

КА, 844313, 19.06.1998, Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1963
вища
13
ЗАТ НВО "Термоприлад", заступник головного
бухгалтера
21.04.2016, 5 років
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 30 років, протягом останніх 5
років обіймала посаду Головного бухгалтера.

КА, 403989, 04.04.1997, Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1938
Вища
36
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник вiддiлу

яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2016, 5 років
(призначено)
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 54 роки, протягом останніх 5
років обіймав посаду заступник Генерального
директора.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член правлівння
Гонтар Андрій Миколайович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правління
Борух Роман Васильович

КВ, 000235, 24.11.1998, Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1962
вища
3
ПАТ НВО "Термоприлад", начальник виробництва
21.04.2016, 5 років
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 28 рік, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника виробництва,
заступника генерального директора з виробництва

КС, 384407, 11.01.2005, Личаківським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1988
вища
1
ПАТ НВО "Термоприлад", начальник лабораторії
21.04.2016, 5 років
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 6 роки, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника лабораторії.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Правлiння
Лозинський Андрiй Петрович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член правління
Крупей Михайло Павлович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова наглядової ради
Бiлоус Богдан Теодорович

КВ, 097879, 24.02.1999, Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл
1963
вища
14
ЗАТ НВО "Термоприлад", заступник начальника
вiддiлу
21.04.2016, 5 років
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 26 роки, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника відділу.

КА, 369674, 25.03.1997, Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл
1952
вища
17
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальника відділу
21.04.2016, 5 років
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 42 років, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника відділу

КА, 404540, 09.04.1997, Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл..
1944
вища
20
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник вiддiлу
21.04.2016, 1 рік
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 50 років, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника відділу.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член наглядової ради
Кошик Володимир Михайлович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член наглядової ради
Головньов Ігор Карлович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ

Член наглядової ради
Кубишин Стефанiя Маркiвна

КС, 871478, 16.12.2011, Галицьким РВ УМВС України
у Львiвськiй обл.
1967
середня спецiальна
10
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник відділу
21.04.2016, 1 рік
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 31 рік, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника відділу.

КА, 311699, 16.12.1996, Личаківським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1954
вища
14
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальника відділу
21.04.2016, 1 рік
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 41 років, протягом останніх 5
років обіймав посаду начальника відділу.

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

юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

1946
вища
20
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник вiддiлу
21.04.2016, 1 рік
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 47 років, протягом останніх 5
років обіймала посаду начальника відділу, головний
фахівець.

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член наглядової ради
Ярошевич Ігор Володимирович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Голова ревiзiйної комiсiї
Мацiбох Теодора Iванiвна

КВ, 106232, 05.03.1999, Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1948
вища
26
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник вiддiлуголовний енергетик
21.04.2016, 1 рік
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 48 років, протягом останніх 5
років обіймав посаду головного енергетика.

КВ, 546057, 14.11.2000, Галицьким РВ УМВС України
у Львiвськiй обл.
1953
вища
21
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник вiддiлу
21.04.2016, 3 роки
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.

Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 43 роки, протягом останніх 5
років обіймала посаду начальника відділу.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член ревiзiйної комiсiї
Фітьо Ольга Степанівна

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член ревiзiйної комiсiї
Спорняк Ігор Юрійович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4) рік народження***
5) освіта***
6) стаж роботи (років)***
7) найменування підприємства та попередня посада,

Член ревiзiйної комiсiї
Дубан Ольга Ярославівна

КС, 593038, 03.12.2007, Сихівським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
1984
вища
2
Корпорація "Парус", офіс-менеджер
21.04.2016, 3 роки
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 11 років, протягом останніх 5
років обіймала посаду економіста.

КА, 724668, 22.12.1998, Галицьким РВ УМВС України
у Львiвськiй обл.
1954
середня спецiальна
4
ЗАТ НВО "Термоприлад", слюсар-ремонтник
21.04.2016, 3 роки
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 42 роки, протягом останніх 5
років обіймав посаду слюсара-ремонтника.

КА, 142542, 30.04.1996, Галицьким РВ УМВС України
у Львiвськiй обл.
1978
вища
13
ЗАТ НВО "Термоприлад", начальник лабораторії

яку займав***
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2016, 3 роки
(призначено)
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.
Змін у складі посадової особи Товариства у звітньому
періоді не було.
Загальний стаж роботи 13 років, протягом останніх 5
років обіймала посаду начальника лабораторії.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Зазначаються 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
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Правлiння Генеральний директор
Член Правлiння - Головний
бухгалтер
Член Правлiння
Член правлівння
Член Правління
Член Правлiння
Член правління
Голова наглядової ради
Член наглядової ради
Член наглядової ради

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

2
Гук Олександр Петрович

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

3
КА, 778162, 20.03.1998,
Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Пiдгурська Оксана Iванiвна
КА, 844313, 19.06.1998,
Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Лах Олег Iванович
КА, 403989, 04.04.1997,
Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Гонтар Андрій Миколайович КВ, 000235, 24.11.1998,
Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Борух Роман Васильович
КС, 384407, 11.01.2005,
Личаківським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Лозинський Андрiй Петрович КВ, 097879, 24.02.1999,
Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл
Крупей Михайло Павлович
КА, 369674, 25.03.1997,
Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл
Бiлоус Богдан Теодорович
КА, 404540, 09.04.1997,
Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл..
Кошик Володимир
КС, 871478, 16.12.2011,
Михайлович
Галицьким РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Головньов Ігор Карлович
КА, 311699, 16.12.1996,

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
6
7
8
9
170388
0
0
0

4
170388

5
44,304610

16284

4,234197

16284

0

0

0

66408

17,267534

66408

0

0

0

1275

0,331528

1275

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

6000

1,560131

6000

0

0

0

8665

2,253090

8665

0

0

0

4375

1,137596

4375

0

0

0

1296

0,336988

1296

0

0

0

Член наглядової ради
Член наглядової ради
Голова ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Член ревiзiйної комiсiї
Усього

Личаківським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Кубишин Стефанiя Маркiвна КВ, 036915, 25.01.1999,
Франкiвським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Ярошевич Ігор
КВ, 106232, 05.03.1999,
Володимирович
Залiзничним РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Мацiбох Теодора Iванiвна
КВ, 546057, 14.11.2000,
Галицьким РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Фітьо Ольга Степанівна
КС, 593038, 03.12.2007,
Сихівським РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Спорняк Ігор Юрійович
КА, 724668, 22.12.1998,
Галицьким РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.
Дубан Ольга Ярославівна
КА, 142542, 30.04.1996,
Галицьким РВ УМВС
України у Львiвськiй обл.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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11564

3,006893

11564

0

0

0

2000

0,520044

2000

0

0

0

3000

0,780066

3000

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

2110

0,548646

2110

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

293365

76,281323

293365

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи*

Гук Олександр Петрович
Лах Олег Iванович
Усього

Місцезнаходже Кількість акцій Від загальної
ння
(штук)
кількості акцій
(у відсотках)

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

КА, 778162, 20.03.1998, Залiзничним РВ
УМВС України у Львiвськiй обл.
КА, 403989, 04.04.1997, Залiзничним РВ
УМВС України у Львiвськiй обл

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Кількість за видами акцій

прості іменні

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Від
загальної
кількості
голосуючи
х акцій (у
відсотках)

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
Кількість за видами акцій

прості
іменні

прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
170388
0
0
0

170388

44,304610

46,768100

66408

17,267534

18,227680

66408

0

0

0

236796

61,572100

64,995800

236796

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
21.04.2016
94,010000
Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" ім.
В.Лаха"
ПАТ НВО "Термоприлад"
ПРОТОКОЛ № 29
чергових загальних зборів акціонерів
м.Львів
1.
Б.Т.

21.04.2016 р.

Вступне слово голови наглядової Ради Білоуса

Станом на 21.04.2016 року статутний капітал ПАТ
НВО "Термоприлад" складає 1153749,00 грн. (один
мільйон сто п'ятдесят три тисячі сімсот сорок дев'ять
гривень 0 копійок), який розподілений на 384583
(триста вісімдесят чотири тисячі п'ятсот вісімдесят
три) простих іменних акцій номінальною вартістю
3,00 грн. (три гривні 0 копійок) кожна.
У переліку власників іменних цінних паперів ПАТ
НВО "Термоприлад", які мають право на участь у
загальних зборах, складеному станом на 24 годину 17
квітня 2016 року зареєстровано 183 фізичні особи, які
володіють 384 583 акціями, що становить 100 % від
статутного капіталу Товариства; загальна кількість
голосуючих акцій - 364 325 (триста шістдесят чотири
тисячі триста двадцять п'ять) штук, які надають право
голосу з усіх питань порядку денного загальних
зборів.
Час проведення чергових загальних зборів акціонерів 10 годин 00 хвилин.
Голосування з питань порядку денного проводиться
бюлетенями за принципом: одна акція - один голос.
На засіданні наглядової ради для реєстрації акціонерів
та їх представників, які прибули для участі в
загальних зборах акціонерів, було призначено
наступний склад реєстраційної комісії: Гаєвська О. голова комісії, член комісії: Романів М., Возна Н.,
яким надано повноваження здійснювати реєстрацію
акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах,
а також повноваження тимчасової лічильної комісії
під час обрання членів лічильної комісії.
Станом на 10-00 год. 21 квітня 2016 року на загальні
збори акціонерів зареєструвалися 29 акціонерів, із них
25 акціонерів, які володіють голосуючими акціями.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників
голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для
участі у загальних зборах, складає 342 506 (триста
сорок дві тисячі п'ятсот шість) голосів, що становить
94,01 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Кворум для проведення загальних зборів акціонерів
досягнуто, загальні збори акціонерів вважаються
правомочними.

Таким чином Загальні збори можна вважати
відкритими.
Голосування з питань порядку денного відбувається
бюлетенями.
2.

Оголошення порядку денного.

Голова наглядової Ради Білоус Б.Т. оголосив порядок
денний:
3.
Обрання лічильної комісії.
4.
Обрання голови та секретаря загальних зборів.
5.
Звіт та затвердження звіту правління про
результати фінансово-господарської діяльності за
2015 рік. Визначення та затвердження основних
напрямів діяльності в 2016 році.
4.
Звіт ревізійної комісії, затвердження висновку
ревізійної комісії.
5.
Звіт наглядової] ради.
6.
Затвердження фінансового звіту та річного
балансу.
7.
Затвердження розподілу прибутку та (або)
покриття збитків за результатами роботи у 2015 р. та
прогнозованого нормативу розподілу прибутку у 2016
р.
8.
Відкликання та обрання Голови правління
(генерального директора) та членів правління.
9.
Відкликання та обрання членів наглядової ради.
10.
Відкликання та обрання членів ревізійної
комісії.
3.

Робота за порядком денним зборів

3.1 По пункту 1 порядку денного "Обрання лічильної
комісії"
Слухали: Голова наглядової Ради п. Білоус Б.Т.
повідомляє, що для організації роботи Загальних
зборів необхідно вибрати лічильну комісію. Є
пропозиція Правління погоджена з Наглядовою радою
обрати лічильну комісію в складі трьох чоловік, а
саме: Савицький К. - голова комісії, члени комісії:
Возна Н., Крупей М. Інших пропозицій не було.
Голосування проводилось бюлетенем № 1.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.

Вирішили: Затвердити наступний склад лічильної
комісії: Савицький К. - голова комісії, члени комісії:
Возна Н., Крупей М.
3.2 По пункту 2 порядку денного "Обрання голови та
секретаря загальних зборів"
Слухали: Голова Правління п. Гук О.П. повідомляє,
що для організації роботи Загальних зборів необхідно
вибрати голову та секретаря загальних зборів. Є
пропозиція обрати головою зборів голову наглядової
Ради Білоуса Богдана Теодоровича, секретарем голову секретаріату Правління Гаєвську Ольгу
Євстахівну.
Голосування проводилось бюлетенем № 2.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: 1. Обрати головою Загальних зборів
акціонерів - Білоуса Богдана Теодоровича.
2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Гаєвську Ольгу Євстахівну.
3.3 По пункту 3 порядку денного "Звіт та
затвердження звіту правління про результати
фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.
Визначення та затвердження основних напрямів
діяльності в 2016 році"
Слухали: голову правління п. Гука О.П., який доповів
про результати фінансово-господарської діяльності
ПАТ НВО "Термоприлад" за 2015 р. Проаналізував
основні фінансово-економічні показники діяльності за
2015 рік та визначив основні напрями діяльності НВО
"Термоприлад" у 2016 році. Відмітив про значний ріст
економічних показників в порівнянні з минулим
роком, хоча ситуація в економічному плані була
досить напруженою. Наголосив на важливості
проведення подальшої роботи щодо розширення
ринків збуту продукції, особливо на зарубіжних
ринках, а також розширення вітчизняного ринку
збуту. Відзначив на необхідності подальшого
розширення номенклатури продукції, яку виготовляє
підприємство, та продовженні проведення нових
розробок за рахунок власних коштів та їх
впровадження у виробництво. Відзначив, що потрібно
постійно модернізувати наше виробництво шляхом

закупівлі нових верстатів та технологічного
обладнання.
Запитань не було.
Виступив: п. Савицький К.Д. відзначив задовільну
роботу правління та запропонував затвердити звіт
правління про результати фінансово-господарської
діяльності за 2015 рік та основні напрямки діяльності
ПАТ НВО "Термоприлад" в 2016 році.
Голосування проводилось бюлетенем № 3.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: 1. Затвердити звіт правління про
результати фінансово-господарської діяльності за
2015 рік.
2. Затвердити основні напрямки діяльності ПАТ НВО
"Термоприлад" в 2016 році.
3.4 По пункту 4 порядку денного "Звіт ревізійної
комісії, затвердження висновку ревізійної комісії"
Слухали: голову ревізійної комісії п. Мацібох Т.І., яка
доповіла про роботу ревізійної комісії за звітний
період, відмітила, що спеціальних завдань щодо
перевірки господарсько-фінансової діяльності ПАТ
НВО "Термоприлад" від акціонерів до ревізійної
комісії не поступало. Зачитала висновки ревізійної
комісії щодо перевірки господарсько-фінансової
діяльності ПАТ НВО "Термоприлад" за 2015 рік, в
якому відображені всі основні результати діяльності
підприємства та дочірніх підприємств. (Акти додаються)
Запитань не було.
Голова зборів запропонував затвердити звіт ревізійної
комісії та висновки ревізійної комісії про результати
господарсько-фінансової діяльності ПАТ НВО
"Термоприлад" за 2015 рік.
Голосування проводилось бюлетенем № 4.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,

які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити звіт ревізійної комісії та
висновки ревізійної комісії про результати
господарсько-фінансової діяльності ПАТ НВО
"Термоприлад" за 2015 рік
3.5. По пункту 5 порядку денного "Звіт наглядової
ради"
Слухали: голову наглядової Ради п. Білоуса Б.Т., який
доповів про роботу наглядової ради за звітний період.
Рада Товариства здійснює контролюючі функції щодо
діяльності правління; за результатами звітного року
діяльність правління є задовільною, що було
висвітлено у попередньому питанні порядку денного,
Товариство працює прибутково. Результати
діяльності Товариства свідчать про правильну
організацію роботи правління Товариства. Фінансово
- господарська діяльність Товариства перевіряється
державними контролюючими органами, ревізійною
комісією Товариства та сторонньою аудиторською
фірмою, що забезпечує дотримання повноважними
органами Товариства вимог законодавства та прав
акціонерів. Рада Товариства стоїть на захисті інтересів
акціонерів; слідкує за тим, щоб діяльність Товариства
відповідала нормам чинного законодавства України.
Питання діяльності Ради Товариства щорічно
висвітлюється на зборах акціонерів.
Запитань не було.
Голова правління запропонував затвердити звіт
наглядової ради за звітний період і визнати її
діяльність задовільною.
Голосування проводилось бюлетенем № 5.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради за звітний
період і визнати її діяльність задовільною
3.6. По пункту 6 порядку денного "Затвердження
фінансового звіту та річного балансу"
Слухали: головного бухгалтера Підгурську О.І., яка
доповіла по результатах річного фінансового звіту та
річного балансу за 2015 р. (Баланс і звіт про фінансові
результати додається).

Фінансова звітність перевірялась ревізійною
комісією, незалежним аудитором, прийнята
управлінням фінансів і бухобліку Держкомстату у
Львівській області.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував затвердити річний баланс
за 2015 р (валюта балансу 29622 тис.грн.) та звіт про
фінансові результати за 2015 р. (чистий прибуток у
сумі 14804 тис.грн.)
Голосування проводилось бюлетенем № 6.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити річний баланс за 2015 р
(валюта балансу 29622 тис.грн.) та звіт про фінансові
результати за 2015 р. (чистий прибуток у сумі 14804
тис.грн.)
3.7 По пункту 7 порядку денного "Затвердження
розподілу прибутку та (або) покриття збитків за
результатами роботи у 2015 р. та прогнозованого
нормативу розподілу прибутку у 2016 р."
Слухали: головний бухгалтер Підгурська О.І.
проінформувала, що за результатами роботи у 2015 р.
чистий прибуток (після виплати всіх податків)
становить 14803597,50 грн. Частину чистого прибутку
(5 % прибутку) скеровується на поповнення
резервного фонду. Частина чистого прибутку за 2015
р. (20 %) спрямовується на виплату дивідендів за
результатами роботи в 2015 р. Решта нерозподіленого
прибутку залишити на балансі підприємства і
скерувати його на розвиток діяльності підприємства, в
тому числі для інвестицій в нові розробки, для
поступового оновлення верстатного парку та
технологічного обладнання, проведення ремонту
приміщень.
Так як в розрахунку розміру дивідендів на одну акцію
припадало 7,69852 грн., було проведено заокруглення
розміру дивідендів на одну акцію до 7 грн. 70 коп. В
зв'язку з цим сума для нарахування дивідендів
становить 2961289 грн. 10 коп., що складає 20,00385
% від суми чистого прибутку.
Запропонувала затвердити нарахування дивідендів за
підсумками роботи в 2015 році в сумі 2961289 грн. 10
коп. акціонерам ПАТ НВО "Термоприлад", які є
власниками акцій товариства на дату складання
переліку акціонерів, які мають право на отримання
дивідендів (21.04.2016 р.) Розмір дивідендів, який

припадає на одну акцію без врахування оподаткування
згідно чинного законодавства, становить 7 грн. 70 коп.
на одну акцію.
Запропонувала здійснити виплату дивідендів з
врахуванням оподаткування через касу ПАТ НВО
"Термоприлад" в наступний термін:
початок виплати дивідендів - 10 травня 2016 р.,
закінчення - 01 грудня 2016 р.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував затвердити розподіл та
використання одержаного чистого прибутку за 2015 р.
наступним чином: 1. Спрямувати 5 % прибутку на
поповнення резервного фонду, 20 % прибутку на
виплату дивідендів, а решту прибутку - залишити на
балансі підприємства для використання на потреби
підприємства; 2. Затвердити дивіденди за
результатами роботи у 2015 році у розмірі 2961289
грн. 10 коп. і виплатити їх у термін з 10 травня по 01
грудня 2016 року у розмірі дивідендів, що припадає на
одну акцію, для нарахування в сумі 7 грн. 70 коп. і
виплатити дивіденди після їх кінцевого оподаткування
згідно Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" за ставкою 5 % та крім цього з 2015
року дивіденди обкладаються податком на військовий
збір за ставкою 1,5 %.
Голосування проводилось бюлетенем № 7.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: 1. Спрямувати 5 % прибутку на
поповнення резервного фонду, 20 % прибутку на
виплату дивідендів, а решту прибутку - залишити на
балансі підприємства для використання на потреби
підприємства.
2. Затвердити дивіденди за результатами роботи у
2015 році у розмірі 2961289 грн. 10 коп. і виплатити їх
у термін з 10 травня по 01 грудня 2016 року грошима
у національній валюті України через касу ПАТ НВО
"Термоприлад".
3. Затвердити розмір дивідендів, що припадає на одну
акцію, для нарахування в сумі
7 грн. 70 коп. і
виплатити дивіденди після їх кінцевого оподаткування
згідно Закону України "Про податок з доходів
фізичних осіб" за ставкою 5 % та зняття військового
збору за ставкою 1,5 %.
Слухали: головний бухгалтер Підгурська О.І.

запропонувала затвердити наступний прогнозований
норматив розподілу чистого прибутку у 2016 році:
фонд дивідендів - не менше 20 %;
резервний фонд - не менше 5 %;
інші соціальні заходи - згідно рішення Правління.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував затвердити
прогнозований норматив розподілу чистого прибутку
у 2016 році.
Голосування проводилось бюлетенем № 8.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити прогнозований норматив
розподілу чистого прибутку у 2016 році.
3.8 По пункту 8 порядку денного "Відкликання та
обрання Голови правління (генерального директора)
та членів правління".
Слухали: Голову зборів п. Білоуса Б.Т., який
повідомив, що у 2016 році спливає термін
повноважень голови та членів Правління товариства,
які були обрані загальними зборами у 2011 році
терміном на 5 років. На виконання вимог Статуту
товариства, загальними зборами акціонерів потрібно
прийняти рішення щодо припинення повноважень
цього складу Правління.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував у зв'язку із закінченням
терміну повноважень відкликати Голову правління
(генерального директора) та членів правління
Товариства
Голосування проводилось бюлетенем № 9.
Проголосували: "За" - 342290 голосів, що складає
99,94 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 216 голосів, що складає 0,06 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що

складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Із закінченням терміну повноважень
відкликати Голову правління (генерального
директора) та членів правління Товариства.
Слухали: Голову зборів п. Білоуса Б.Т., який
запропонував обрати новий склад Правління
Товариства у кількості семи осіб терміном на п'ять
років. Наглядова рада на своєму засіданні розглянула
наступні кандидатури до складу правління: Гука
Олександра Петровича, Лаха Олега Івановича,
Підгурську Оксану Іванівну, Гонтара Андрія
Миколайовича, Лозинського Андрія Петровича,
Боруха Романа Васильовича, Крупея Михайла
Павловича і рекомендувала їх обрати до складу
Правління. Ця пропозиція була прийнята одноголосно
членами наглядової ради. Інших пропозицій не
поступало.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував проголосувати за обрання
до складу правління наступних кандидатів терміном
на 5 років: Гука Олександра Петровича, Лаха Олега
Івановича, Підгурську Оксану Іванівну, Гонтара
Андрія Миколайовича, Лозинського Андрія
Петровича, Боруха Романа Васильовича, Крупея
Михайла Павловича
Голосування проводилось бюлетенем № 10.
Проголосували: Рішення прийнято шляхом
кумулятивного голосування. Результати голосування
наступні:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у
члени правління:
Гук Олександр Петрович - 342506 голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
Лах Олег Іванович - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
Підгурська Оксана Іванівна - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Гонтар Андрій Миколайович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Лозинський Андрій Петрович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Борух Роман Васильович - 342506 голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
Крупей Михайло Павлович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах.
Не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.

Вирішили: Вибори членів правління признати такими,
що відбулися. До складу Правління терміном на п'ять
років обрано: Гука Олександра Петровича, Лаха Олега
Івановича, Підгурську Оксану Іванівну, Гонтара
Андрія Миколайовича, Лозинського Андрія
Петровича, Боруха Романа Васильовича, Крупея
Михайла Павловича.
Слухали: Голову зборів п. Білоуса Б.Т., який
повідомив, що на посаду голови правління
(генерального директора) зареєстровано одну
кандидатуру - Гука Олександра Петровича, згідно з
поданою заявою. Наглядова рада на своєму засіданні
підтримала цю кандидатуру і рекомендувала
Загальним зборам акціонерів проголосувати за
обрання Головою правління (Генеральним
директором) ПАТ НВО "Термоприлад" Гука
Олександра Петровича. Ця пропозиція була прийнята
одноголосно членами наглядової ради. Від інших
претендентів заяв не поступало. Надає слово
кандидату на посаду голови правління (генерального
директора).
Слухали: Гука О.П., який представив свою програму
дій щодо подальшої діяльності ПАТ НВО
"Термоприлад", яка спрямована на розширення ринків
збуту продукції, розроблення нових видів продукції,
створення нових робочих місць, росту дивідендів,
підвищення зарплати.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував проголосувати за обрання
Головою правління (Генеральним директором)
терміном на п'ять років Гука Олександра Петровича
Голосування проводилось бюлетенем № 11.
Проголосували: Рішення прийнято шляхом
кумулятивного голосування. Результати голосування
наступні:
Гук Олександр Петрович - 342506 голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
Не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Вирішили: Вибори голови Правління (генерального
директора) признати такими, що відбулися. Головою
Правління (генеральним директором) обрано Гука
Олександра Петровича терміном на п'ять років.
3.9 По пункту 9 порядку денного "Відкликання та
обрання членів наглядової ради".
Слухали: голову правління п. Гука О.П., який
зазначив, що у 2016 році спливає термін повноважень
голови та членів наглядової ради товариства, які були
обрані загальними зборами у 2013 році терміном на
три років. На виконання вимог Статуту товариства,

загальними зборами акціонерів потрібно прийняти
рішення щодо припинення повноважень цього складу
наглядової ради.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував у зв'язку із закінченням
терміну повноважень відкликати Голову та членів
наглядової ради Товариства
Голосування проводилось бюлетенем № 12.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Із закінченням терміну повноважень
відкликати Голову та членів наглядової ради
Товариства.
Слухали: голову правління п. Гука О.П., який
запропонував обрати новий склад наглядової ради
Товариства у кількості п'яти осіб терміном на один
рік. В процесі підготовки зборів було прийнято
рішення винести на розгляд та затвердження
Загальних зборів пропозицію щодо обрання
наглядової ради наступних кандидатів: Білоуса
Богдана Теодоровича, Кубишин Стефанію Марківну,
Кошика Володимира Михайловича, Головньова Ігоря
Карловича, Ярошевича Ігоря Володимировича
Інших пропозицій немає.
Голова зборів запропонував голосувати за обрання
членів наглядової ради терміном на один рік у складі
Білоуса Богдана Теодоровича, Кубишин Стефанію
Марківну, Кошика Володимира Михайловича,
Головньова Ігоря Карловича, Ярошевича Ігоря
Володимировича
Голосування проводилось бюлетенем № 13.
Проголосували: Рішення прийнято шляхом
кумулятивного голосування. Результати голосування
наступні:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у
члени наглядової ради:
Білоус Богдан Теодорович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Кубишин Стефанія Марківна - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Кошик Володимир Михайлович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;

Головньов Ігор Карлович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Ярошевич Ігор Володимирович - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Вирішили: Вибори членів наглядової ради признати
такими, що відбулися. До складу наглядової ради
терміном на один рік обрано: Білоуса Богдана
Теодоровича, Кубишин Стефанію Марківну, Кошика
Володимира Михайловича, Головньова Ігоря
Карловича, Ярошевича Ігоря Володимировича.
3.10 По пункту 10 порядку денного "Відкликання та
обрання членів ревізійної комісії".
Слухали: голову зборів п. Білоуса Б.Т., який зазначив,
що у 2016 році спливає термін повноважень членів
ревізійної комісії товариства, які були обрані
загальними зборами у 2013 році терміном на три
років. На виконання вимог Статуту товариства,
загальними зборами акціонерів потрібно прийняти
рішення щодо припинення повноважень цього складу
наглядової ради.
Запитань не було.
Голова зборів запропонував у зв'язку із закінченням
терміну повноважень відкликати членів ревізійної
комісії Товариства
Голосування проводилось бюлетенем № 14.
Проголосували: "За" - 342506 голосів, що складає 100
% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Проти" - 0 голосів, що складає 0 % від загальної
кількості голосуючих акцій, які зареєструвалися для
участі у зборах;
"Утрималось" - 0 голосів, що складає 0 % від
загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
"Не брали участі в голосуванні" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах;
"Бюлетені, визнані недійсними" - 0 голосів, що
складає 0 % від загальної кількості голосуючих акцій,
які зареєструвалися для участі у зборах.
Рішення прийнято.
Вирішили: Із закінченням терміну повноважень
відкликати членів ревізійної комісії Товариства.
Слухали: голову зборів п. Білоуса Б.Т., який
запропонував обрати новий склад ревізійної комісії
Товариства у кількості чотирьох осіб терміном на три
роки. В процесі підготовки зборів було прийнято
рішення винести на розгляд та затвердження
Загальних зборів пропозицію щодо обрання до складу
ревізійної комісії наступних кандидатів: Мацібох

Теодору Іванівну, Фітьо Ольгу Степанівну, Спорняка
Ігоря Юрійовича, Дубан Ольгу Ярославівну
Інших пропозицій немає.
Голова зборів запропонував голосувати за обрання
членів ревізійної комісії терміном на три роки у складі
Мацібох Теодора Іванівна, Фітьо Ольга Степанівна,
Спорняк Ігор Юрійович, Дубан Ольга Ярославівна
Голосування проводилось бюлетенем № 15.
Проголосували: Рішення прийнято шляхом
кумулятивного голосування. Результати голосування
наступні:
Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у
члени ревізійної комісії:
Мацібох Теодора Іванівна - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Фітьо Ольга Степанівна - 342506 голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
Спорняк Ігор Юрійович - 342506 голосів, що складає
100 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах;
Дубан Ольга Ярославівна - 342506 голосів, що
складає 100 % від загальної кількості голосуючих
акцій, які зареєструвалися для участі у зборах;
Не брали участі в голосуванні - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Бюлетені, визнані недійсними - 0 голосів, що складає
0 % від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі у зборах.
Вирішили: Вибори членів ревізійної комісії признати
такими, що відбулися. До складу ревізійної комісії
терміном на три роки обрано: Мацібох Теодору
Іванівну, Фітьо Ольгу Степанівну, Спорняка Ігоря
Юрійовича, Дубан Ольгу Ярославівну
Голова зборів
Білоус Б.Т.
Секретар зборів
Гаєвська О.Є.
Голова правліннягенеральний директор
Гук О.П.
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного періоду
за простими
акціями
1
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну
акцію, грн.
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.*
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну
систему із зазначенням сум (грн.)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату **
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн.)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату **
Опис

за
привілейованими
акціями
3
4
2961289,1
0
7,70000
0,00000

2675600,52

0

За результатами періоду, що
передував звітному
за простими
за
акціями
привілейованими
акціями
5
6
0
0
0,00000
0,00000
0

21.04.2016

Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від
21.04.2016 року
Дата виплати дивідендів з 10.05.2016 по 01.12.2016
року.
Сума виплачених дивідендів за звітний 2016 рік
складає 2675600,52грн. за простими акціями.
* У випадку виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України зазначається
сума дивідендів, перерахованих акціонерним товариством на рахунок Центрального депозитарію цінних
паперів, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.
** У випадку виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання
дивідендів, зазначаються дати таких виплат.
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0

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
Україна, 04071, м. Київ, -, м. Київ, вул. Нижній Вал,
17/8
01.01.1900
044/591-04-00
044/482-52-14
Провадження професійної діяльності на фондовому
ринку- депозитарної діяльності, а саме депозитарної
діяльності депозитарію
Послуги відповідно до Положення про депозитарну
діяльність на даються на підставі договору № Е-2784
Товариство з обмеженою відповідальністю "БАЛТІК
ФІНАНС ГРУП"
Товариство з обмеженою відповідальністю
36797165
Україна, 79040, Львівська, Залізничний, м.Львів, вул.
Городоцька, 367А
АВ №263312
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
12.09.2013
032/295-70-56
032/295-70-57
Професійна діяльність на фондовому ринкудепозитарна діяльність депозитарної установи
Між Депозитарною установою та Емітентом укладено
Договір на ведення реєстру власників іменних цінних
паперів № 20-Е, 2015 року - договір пролонговано.
Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Приватне підприємство
30525809
Україна, 02192, м. Київ, -, м.Київ, вул. Юності, 8/2, оф.
47
2150
Аудиторська палата України

30.03.2001
(050)351-33-59
Аудиторська діяльність
Між Аудиторською фірмою і Емітентом укладено
договір на проведення аудиторської перевірки № 12
від 22.02.2017р.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
09.12.2010 81/13/1/10

Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Західне
UA 4000102628 Акція проста
Бездокументар
3,00
384583
1153749,00
100,000000
територiальне
бездокументар ні іменні
управлiння
на іменна
НКЦПФР
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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XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ НВО "Термоприлад" було створено на базі державного підприємства Львівського СКБ
"Електротермометрія" згідно з рішення Установчих
зборів від 10.12.1991 р.
У 2013 році за рішенням Загальних зборів змінено організаційно-правову форму з закритого акціонерного
товариства на публічне акціонерне
товариство.
Злиття, поділ, приєднання, перетворення у звітному періоді не відбувались.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку,
зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Усі структурні підрозділи емітента знаходяться у м. Львові. Структура товариства: адміністративні відділи,
науково-дослідні відділи, виробничі
підрозділи, відділи технічного контролю, метрології, конструкторсько-технологічний відділ, дочірнє
підприємство "Термоприлад-2" (79060, м. Львів,
вул. Наукова, 3), дочірнє підприємство "Термоприлад-3" (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3). Змін у структурних
підрозділах емітента у відповідності
з попереднім звітним роком не було.
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
Середньообліковова чисельності штатних працівників облікового складу (осіб):
195
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 2
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 17
Фонд оплати праці: 9317,0 тис. грн..
Фонд оплати праці відносно попереднього року зменшився на 948,6 тис. грн. за рахунок зменшення
чисельності.
Протягом звітного періоду кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації
працівників не змінювалася.
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
Товариство не входить в будь-які об'єднання підприємств
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
Спільну діяльність з іншими організаціями , підприємствами товариство не провадить
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації не було
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика ведеться згідно з чинним законодавством, і відповідно до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
Амортизація здійснюється прямолінійним методом із застосування передбачених податковим законодавством
норм і методів.
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
Основними напрямками роботи підприємства є розробка, модернізація та виробництво промислових приладів
для температурного контролю
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
Впродовж 2012 р. операції з 03:
надійшло на суму 774,0 тис.грн.
в т.ч. модернізовано на суму 277,9 тис.грн.
Впродовж 2013 р. операції з 03:
надійшло на суму 278,1 тис.грн.
в т.ч. модернізовано на суму 32,0 тис.грн.
Впродовж 2014 р. операції з 03:
надійшло на суму 155,7 тпс.грн.
Впродовж 2015 р. операції з 03:
надійшло на суму 1341,0 тис.грн.
в т.ч. модернізовано на суму 391,0 тис.грн.
Впродовж 2016 р. операції з 03:
надійшло на суму 1331,9 тис.грн.
в т.ч. модернізовано на суму 1119,0 тис.грн
Всього:
надійшло на суму 3880,7 тпс.грн.
в т.ч. модернізовано на суму 1819,9 тпс.грн.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками
істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими
правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша
інформація
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
афілійованими особами не укладались
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів,
місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть
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
Всі основні засоби використовуються в діяльності підприємства, ступінь зносу є досить високим. Основні
засоби підтримуються в робочому стані шляхом здійснення ремонтів. Місцезнаходження основних засобів: м.
Львів, вул. Наукова, 3.
В майбутньому плануються капітальні інвестиції в основні засоби переважно в машини та обладнання, які
будуть здійснюватися за рахунок власних коштів.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
На діяльність товариства впливає нестабільність в енергетичному секторі, погіршення загальноекономічної
ситуації в державі, постійне зростання вартості енергоносіїв, неузгодженість у владі, недосконалість
законодавства.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За порушення податкового законодавства нараховано 218,6 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансування здійснюється за рахунок доходів, отриманих від здійснення товариством господарської
діяльності згідно предмету діяльності.
Платоспроможність підприємства визначається за даними балансу на основі характеристики ліквідності
оборотних коштів
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів не було
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)
Розширення кола споживачів, які використовують продукцію товариства, укладання перспективних угод;
розроблення, освоєння виробництва та збут нових видів продукції
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
У звітному періоді проводилися розробки нових приладів для вимірювання та регулювання температури, сума
витрат - 500 тис.грн
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів
емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його
дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (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
Підприємство виступало відповідачем у справі № 813/3425/16 за позовом Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області про зупинення експлуатації території та будівель,
позов задоволено частково, триває апеляційне оскарження.
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
Інша інформація відсутня
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

1
1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
6218
7058
0
0
6218
7058
4157
854
525
0
682
0

5116
819
455
140
528
0

0
0
0
0
0
0
6218

0
0
0
0
0
0
7058

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Висновок

5116
819
455
140
528
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6218
7058
Орендованих основних засобiв на пiдприємствi немає.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю.
Показники за основними групами:
Первiсна вартiсть: 15073 тис.грн.
будiвлi та споруди - 7705 тис.грн.
машини i обладнання - 3709 тис.грн.
транспортнi засоби - 1027 тис.грн.
земельні ділянки - 140 тис.грн.
іншi - 2492 тис.грн.
Сума зносу: 8015 тис.грн., в т.ч.:
будiвлi та споруди - 2589 тис.грн.
машини i обладнання - 2890 тис.грн.
транспортнi засоби - 572 тис.грн.
iншi - 1964 тис.грн.
Ступiнь зносу:
будiвлi та споруди - 34 %
машини i обладнання - 78 %
транспортнi засоби - 56 %
iншi - 79 %

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника
1
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)
Статутний капітал (тис. грн.)
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)
Опис

4157
854
525
0
682
0

За звітний період За попередній період
2
3
22886
25608
1154
1154
1154
1154
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.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 21732 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 21732 тис.грн. Вимоги частини

третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис
д/н

X

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами
(відсоток
річних)
0,00
X

Дата
погашення

X

X

0,00

X

X

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

X

X
X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X
X
X
X

125,00
0,00
1265,00
1390,00

X
X
X
X

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

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
14.01.2016
15.01.2016 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
21.04.2016
21.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
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**

Приватна Аудиторська фірма "Олександр і К"
30525809
02192, м.Київ, вул.Юності, 8/2, оф.47
2150 30.03.2001

0021 * 0021 28.05.2013 24.12.2020

* 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.
Приватна Аудиторська фірма
"Олександр і К"
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2150, видане АПУ на підставі рішення
№ 100 від 30 березня
2001 року, чинне до 24 грудня 2020 р. (якість послуг підтверджена рішенням Аудиторської палати України від
20.12.2012р., №0314).

Україна, 02192, м. Київ
вул. Юності 8/2, оф. 47
тел. (050) 351-33-59
e-mail: palnikov.alex@mail.ru
ЄДРПОУ 30525809
п/р 2600830101897
в ПАТ "ВТБ Банк"
м. Києва, МФО 321767

Аудиторський висновок (звіт незалежних аудиторів)
та фінансова звітність
Публічного акціонерного товариства
"Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"
за рік, що закінчився 31.12.2016 року

м. Київ
Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності
1.1. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Публічого акціонерного товариства "Науково - виробниче об'єднання "Термоприлад" ім. В.Лаха" станом на 31
грудня 2016 року
1.2. Адресат - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, власники цінних паперів, керівництво
емітента
1.3. Вступний параграф
Основні відомості про юридичну особу
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" ім. В. Лаха" (надалі
Товариство) є єдиним та повним правонаступником прав та обов'язків Науково-виробничого об'єднання
"Термоприлад" ім. В.Лаха - акціонерного товариства закритого типу, яке утворене на базі державного
підприємства Львівське спеціальне конструкторське бюро "Електротермометрія", згідно з рішенням
установчих зборів товариства (протокол №1, від 10 грудня 1991р.). Товариство є юридичною особою, має
фірмову марку та товарний знак.
Основними видами діяльності Товариства є розробка та 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
рішення загальних Зборів акціонерів від 17.05.2013 року зареєстрована нова редакція Статуту від 17.12.2013
року. Номер запису Державного реєстратора реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції
14151050013008841.
Ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій - 04850451.
Юридична та фактична адреса: 79060, м. Львів, вул. Наукова 3, телефон 263-13-61.
Рахунки Товариства: поточний рахунок в гривнях №2600662125, в доларах США №2600762125840, в євро №2600562125978, в рублях - №2600262125643 відкриті в ПАТ "АКБ Львів" м. Львів, МФО 325268, код
ЄДРПОУ- 09801546.
Товариство користується послугами депозитарної установи ТзОВ "Балтік Фінанс Груп", ЄДРПОУ 36797165,
ліцензія АВ №263312. Юридична адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 367а.
Голова правління емітента - Гук Олександр ; головний бухгалтер - Підгурська Оксана Іванівна; кількість
працівників - 205.
Склад перевіреної фінансової звітності:
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче
об'єднання "Термоприлад" ім. В. Лаха" за 2016 рік, що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий
стан) станом на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, Звіт
про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіт про власний капітал за 2016 рік, описання важливих аспектів
облікової політики, Примітки до фінансової звітності та іншу пояснювальну інформацію, розкриття якої
передбачено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
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).
При складанні звітності Товариством використовувались форми звітності прийняті національними
стандартами які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО і не достатньо розкривають інформацію про
окремі активи та пасиви Товариства.
1.4. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з прийнятою основою
бухгалтерського обліку, яка описана 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 2016р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий
внутрішній контроль, який він визначає прийнятним 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.
1.5. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання необхідних процедур для отримання належних доказів щодо сум і розкриття у
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит
включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Опис аудиторської перевірки
Незалежна аудиторська фірма "Олександр і К" провела аудит поданої в додатку фінансової звітності ПАТ НВО
"Термоприлад" за 2016рік, з метою висловлення незалежної думки про її достовірність у всіх суттєвих аспектах
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності та відповідності показників і
нормативів діяльності граничним величинам, установлених чинним законодавством.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора, МСА 710 "Порівняльна інформація відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 250 "Розгляд
законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", МСА 610
"Використання роботи внутрішніх аудиторів", а також згідно Вимог до аудиторського висновку,
затвердженими рішенням НКЦПФР № 2187 від 08.10.2013 р.
При проведені аудиту використано облікові регістри Товариства за 2016 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
аудиту підлягали 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 щодо фінансової звітності ПАТ НВО "Термоприлад"
1.6. Висловлення думки
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв'язку з неможливістю отримання достатніх і належних аудиторських доказів внаслідок обмеження обсягу
аудиту, що виникли в результаті обставин характеру та графіку роботи аудитора, а саме - ми не спостерігали за
інвентаризацією необоротних та оборотних активів оскільки ця дата передувала призначенню аудитором
Товариства, ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Через характер облікових оцінок основних
засобів та матеріальних цінностей ми не мали змоги підтвердити кількісні показники іншими аудиторськими
процедурами, що не дає можливості надати кількісне визначення фінансового впливу стосовно викривлення
витрат, чистого прибутку та нерозподіленого прибутку.
Умовно-позитивна думка аудитора
На думку аудитора, за винятком можливого впливу питання, викладеного у параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки", повний комплект фінансової звітності Товариства у складі "Баланс"
(Звіт про фінансовий стан), "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід" , "Звіт про рух грошових
коштів ", "Звіт про власний капітал", Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік подає достовірно в
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання
"Термоприлад" ім. В.Лаха", його фінансові результати, рух грошових коштів, рух власного капіталу за 2016 рік
що минув на зазначену дату, у відповідності до прийнятої концептуальної основи бухгалтерського обліку,
якою є Міжнародні стандарти фінансової звітності , чинні на дату балансу.
Розділ 2 "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги"
Іншою відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо питань, розкриття яких передбачено нормативноправовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі регулярної інформації

емітента цінних паперів з урахуванням вимог НКЦПФР згідно Рішення № 2187 від 08.10.2013 р., а саме:
2.1. Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор:
Розкриття інформації про власний капітал
Власний капітал товариства включає: Статутний капітал, який оцінюється в сумі внесених коштів та
сформований відповідно до чинного законодавства; резервний капітал, сформованого за рахунок відрахувань
від розподілу прибутку за час існування Товариства; додатковий капітал; нерозподілений прибуток на звітну
дату. Загальний розмір власного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2016 року становить 22 886 тис. грн.,
у т.ч.:
- статутний капітал ПАТ "НВО Термоприлад" повністю сплачений та визначений в сумі 1 153 749 (Один
мільйон сто п'ятдесят три тисячі сімсот сорок дев'ять) гривень і поділений на 384 583 (Триста вісімдесят
чотири тисячі п'ятсот вісімдесят три ) акцій номінальною вартістю 3 грн. кожна. Привілейованих акцій в
товаристві немає. Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності за станом на 31.12.2016
р., відповідає даним установчих документів.
- додатковий вкладений капітал Товариства та капітал у дооцінках становить на звітну дату 2 552 тис. грн.
- у відповідності з рішеннями Загальних зборів акціонерів у попередні періоди сформовано резервний капітал у
сумі - 1 208 тис. грн.
- нерозподілений прибуток Товариства за даними балансу станом на 31 грудня 2016 року визначений в сумі 17
972 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв в розмірі 22 886 тис.грн. ПАТ "НВО Термоприлад" станом на 31 грудня 2016 року
вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України, у всiх
суттєвих аспектах наведена достовірно і більшою від суми зареєстрованого статутного капіталу Товариства.
Розкриття інформації за видами активів.
Нематеріальні активи 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
приведений у стан, у якому придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.
Станом на 31 грудня 2016 р. за даними балансу ПАТ НВО "Термоприлад" первісна вартість нематеріальних
активів становить 78 тис. грн., накопичена амортизація - 65 тис. грн., залишкова вартість нематеріальних
активів - 13 тис. грн.
По статті незавершені капітальні інвестиції станом на кінець 2016р. обліковується залишок в сумі 476 тис.
грн.
Основні засоби у звітності ПАТ "НВО Термоприлад" станом на 31 грудня 2016 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 (з урахуванням МНМА) на звітну дату становить - 15 073 тис.
грн., накопичена амортизація - 8 015 тис. грн., залишкова вартість основних засобів - 7 058 тис. гривень. В
Товариства відсутнє майно передане в заставу.
Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2016 року за даними обліку та звітності ПАТ НВО
"Термоприлад" обліковуються в сумі 19 тис.грн.
Запаси обліковуються за фактичною собівартістю яка включає в себе витрати на придбання, транспортування,
переробку та інші витрати, понесені Товариством в зв'язку з таким придбанням, що відповідає вимогам МСБО 2
"Запаси". При відпуску запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом
ФІФО ("перше надходження - перший видаток"). Матеріальні цінності, які не мають реалізаційної вартості, не
визнаються активами.
Станом на 31 грудня 2016року залишки сировини і матеріалів становлять - 8009 тис. грн., палива - 15 тис. грн.,
запасних частин - 9 тис. грн., інших матеріалів - 32 тис. грн., МШП - 172 тис. грн.
Залишки незавершенного виробництва згідно балансу, станом на 31.12.2016 року обліковуються в сумі 1072
тис.грн., і готової продукції - 26 тис.грн.
Дебіторська заборгованість Товариства:
- за товари, роботи (послуги) станом на 31 грудня 2016 року становить 2295 тис. грн., за розрахунками з
бюджетом - 19 тис. грн., за виданими авансами - 1367 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість
становить - 1922 тис. грн.
Відображення на балансових рахунках бухгалтерського обліку інформації про дебіторську заборгованість
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 у Товариства відсутні.
Активи Товариства по статтях дебіторська заборгованість частково підтверджуються актами зустрічних звірок,
а частково фактами зарахування коштів від дебіторів що відбулося після дати балансу.
Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються у відповідних статтях балансу як залишки грошей в касі,
грошові кошти на банківських рахунках і суми в іноземній валюті перерахованій по курсу НБУ на дату
складання звіту. Залишок коштів в національній валюті становить - 1707 тис. грн.
Розкриття інформації про зобов'язання
Поточні зобов'язання Товариства відображені в сумах що дорівнює вартості компенсації за отримані товари,
роботи і послуги, яка підлягає виплаті у майбутньому, що відповідає вимогам МСБО .
Кредиторська заборгованість за поточними зобов'язаннями згідно балансу Товариства станом на 31 грудня 2016
року визначена в сумі 1390 тис. грн. і класифікується таким чином:
"
5 тис. грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Поточні зобов'язання за розрахунками:
"
335 тис. грн.. - з одержаних авансів;
"
125 тис. грн. - з бюджетом;
"
355 тис. грн. - з оплати праці;
"
570 тис. грн. - інша поточна заборгованість
Розрахунки з бюджетом за податковими платежами, єдиним соціальним внеском проводяться у встановлений
строк і в повному обсязі.
Заробітна плата нараховується згідно діючого штатного розкладу. Розрахунки з підзвітними особами
проводяться у відповідності з діючим законодавством. Порушень термінів подання звітності підзвітними
особами - не встановлено.
Розкриття інформації про доходи
Доходи визнаються по мірі впевненості в тому, що в результаті продажі (поставки) товарів, робіт (послуг)
відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, і їх сума може бути достовірно визначена. Інформація
про доходи в бухгалтерському обліку формується згідно МСБО 18 "Дохід". Відображення позареалізаційних
доходів та витрат відповідає вимогам чинного законодавства.
Інформацію щодо обсягу сукупного доходу в розмірі 240 тис. грн. розкрито Товариством у Звіті про фінансові
результати у відповідності із застосовною концептуальною основою.
Протягом звітного періоду Товариством, за рішенням загальних зборів акціонерів, використано
нерозподіленого прибутку в розмірі 2 962 тис.грн. на виплату дивідендів.
На думку аудитора, розкриття інформації щодо визнання, класифікації та оцінки активів, зобов'язань,
сукупного доходу подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до застосованої концептуальної
основи фінансової звітності, якою є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ).
2.2. Подій після дати балансу, які не відображені у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на
фінансовий стан Товариства, на дату підписання аудиторського звіту не встановлено.
2.3. Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної
особи у майбутньому та оцінка ступеня їхнього впливу:
Припущення про безперервність діяльності ПАТ НВО "Термоприлад" 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, звертаємо 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 та їх вплив на фінансовий стан
Товариства.
2.4. За наслідками аудиту ми не виявили суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з
фінансовою звітністю.
2.5. 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;
2.6. У відповідності до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" протягом 2016р. товариством не

здійснювались значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становила б від 10 до
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
2.7. Особлива інформація. Відповідно до частини першої статті 41 Закону України "Про цінні папери та
фондовий ринок", 18.01.2016 року Товариство подало відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій. 21.04.2016р. Товариство оприлюднило у загальнодоступній базі даних і
надало до Комісії відомості про зміну посадових осіб емітента власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.
2.8. Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "НВО Термоприлад" здійснюється
відповідно до розділу 8 Статуту, затвердженого Загальними зборами акціонерів 17 грудня 2013 року.
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 зазначені функції виконує ревізійна комісія
товариства.
На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства проведено перевірку фінансово-господарської
діяльності товариства за 2016 рік про що складений акт перевірки від 16 березня 2017 року.
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.
Розділ 3 "Інші елементи"
Основні відомості про аудиторську фірму
"
Повне найменування юридичної особи - Приватна Аудиторська фірма "Олександр і К";
"
державна реєстрація проведена Дніпровською у м. Києві, державною адміністрацією. Дата реєстрації
08.09.1999 р.
"
Ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності - 30525809;
"
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2150, згідно рішення
Аудиторської палати України від 30.03.2001р. №100. Термін чинності свідоцтва продовжено до 24 грудня
2020р. (рішення Аудиторської палати України № 319/2 від 24.12.2015р.);
"
Свідоцтво Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, № 0021 від 28.05.2013 терміном дії до 24.12.2020 року;
"
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0314 від 20.12.2012р.
"
Місцезнаходження: 02192, м. Київ, вул. Юності 8/2, офіс 47 , тел. (050) 351 - 33 - 59, електронна пошта:
palnikov.alex@mail.ru.
Аудит здійснював:
- аудитор Сласний Леонід Григорович: сертифікат аудитора А № 002995 від 31.10.1996 р., виданий АПУ, термін
дії до 31.10.2020 р.
Відомості про умови Договору
Аудит фінансової звітності ПАТ "НВО Термоприлад" за 2016 рік проведено незалежною аудиторською фірмою
"Олександр і К" згідно договору № 12 від 22 лютого 2017 р. за місцезнаходженням Товариства. Аудиторську
перевірку пройшли фінансові звіти станом на 31.12.2016 за період діяльності Товариства з 01.01.16 р. по
31.12.16 р.
Дата початку проведення аудиту - 22 лютого 2017 року.
Дата закінчення проведення аудиту - 07 квітня 2017 року.
Аудитор ПАФ "Олександр і К"

Л.Г.Сласний

Директор ПАФ "Олександр і К"

О.В.Пальніков

Дата аудиторського висновку - 07 квітня 2017 року
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

№ з/п
1
2
3

Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік

Кількість зборів, усього

2014
2015
2016

У тому числі позачергових

1
1
1

0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)

Ні (*)
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

X
д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

Ні (*)
X

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
X

X
X
X
X
За останні 3 роки
позачергові збори не
проводились
ні

(осіб)
5
5
0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше
ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше
ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

5

0
4

Так (*)

Ні (*)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради
(кожного члена наглядової ради) зазначається
інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання
наглядовою радою поставлених завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 9
трьох років?

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

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
у складi наглядової
ради не створено
комiтет
д/н

У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)

Ні (*)
X
X
X

X
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
X
X
д/н

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
нового члена
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду
ревізора / ні)

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
д/н

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

4
1

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

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
аудитора

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Так

Ні

Так

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні)
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)

ні
так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

X
X
X
X
д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?
Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
безпосередньо
загальних
ься в
запит
в
зборах
загальнодосту
акціонера
акціонерному
пній
товаристві
інформаційній
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Так
Так
Так

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
Ні
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Так
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

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?

Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

Так (*)

Ні (*)
X
X

X
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

X
д/н

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

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X

так
Так (*)

Ні (*)
X
X
X
Закінчився термін
договору

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому
році?
Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
X
д/н

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?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X

X
д/н

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
* 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)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
01.01.1900
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання д/н
кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Х
не визначились
ні
ні

ні

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
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.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
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.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
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.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
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.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує

встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
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).
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
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.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
Товариство не являється фінансовою установою, тому звіт Звіт про корпоративне управління відсутній.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Дата (рік, місяць, число)
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче
за ЄДРПОУ
обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"
за КОАТУУ
Акціонерне товариство
за КОПФГ

коди
17 01 01
04850451
4610136900
230

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання,
за КВЕД 26.51
дослідження та навігації
Середня кількість працівників, осіб (1)
195
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 31.12.2016
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
- виробничі запаси
- незавершене виробництво
- готова продукція
- товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані

2

3

На кінець звітного На дату переходу
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
4
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

17
70
(53)
48
6218
13725
(7507)

13
78
(65)
476
7058
15073
(8015)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1030

19

19

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1090
1095

0
6302

0
7566

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

11343
7420
3896
26
1
0
0
0

9338
8237
1072
26
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
- готівка
- рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
- в резервах довгострокових зобов'язань
- в резервах збитків або резервах належних виплат
- в резервах незароблених премій
- в інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
- емісійний дохід
- накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
- довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
- благодійна допомога
Страхові резерви
- резерв довгострокових зобов'язань
- резерв збитків або резерв належних виплат
- резерв незароблених премій
- інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:

1125

3368

2295

0

1130
1135
1136
1140

0
203
0
0

1367
19
0
0

0
0
0
0

1145

907

0

0

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200

2160
0
5302
0
5302
18
0
0
0
0
0
19
23320
0

1922
0
1707
0
1707
23
0
0
0
0
0
39
16710
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1300
Код
рядка

2

0

29622
24276
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5

1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

1154
2451
101
0
0
1196
20706
0
0
0
25608

1154
2451
101
0
0
1208
17972
0
0
0
22886

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

0
0

довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
- у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками
з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх
розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635

0
2
2834
2818
278
216

0
5
125
11
0
355
335

0
0
0
0
0
0
0

1640

35

123

0

1645

0

0

0

1650

0

0

0

1660
1665
1670
1690
1695
1700

0
0
0
649
4014
0

0
0
0
447
1390
0

0
0
0
0

1800

0

0

0

1900

29622

24276

0

(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
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Гук Олександр Петрович
Підгурська Оксана Іванівна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче
за ЄДРПОУ 04850451
обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"
найменування

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2016 р.
Форма № 2
Стаття

І. Фінансові результати

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
- зміна інших страхових резервів, валова сума
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
- витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
- дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
Стаття

Код за ДКУД 1801003

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070

26514
0
0
0
0
0
(22329)
0

За аналогічний період
попереднього року
4
41326
0
0
0
0
0
(22487)
0

2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

4185

18839

0
0
0
0
984
0

0
0
0
0
6553
0

2122

0

0

2130
2150
2180
2181

(3383)
(575)
(1149)
0

(3279)
(476)
(3938)
0

2182

0

0

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

62

17699

0
231
2
0
0
0
0
0

0
362

2290
2295
2300
2305

295

18061

-55
0

-3257
0

2350
2355

240

14804

II. Сукупний дохід

Код

За звітний період
3

За звітний період

0
0
0
0

За аналогічний період

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
Назва статті

рядка
2
2400
2405
2410
2415

попереднього року
4

3

2445
2450
2455
2460
2465

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
240

0
0
0
0
14804

III. Елементи операційних витрат

1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
8753
9519
2047
526
6590
27435

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

За звітній період

За аналогічний період
попереднього року
4
11292
10355
3553
630
4351
30181
За попередній період

3

4
0
0
0
0
0

Примітки:
Чистий дохід (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРИІВ) - ЦЕ ДОХІД (ВИРУЧКА) ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИРАХУВАННЯМ ВІДПОВІДНИХ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ЗНИЖОК ТОЩО.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Гук Олександр Петрович
Підгурська Оксана Іванівна

0
0
0
0
0

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче
за ЄДРПОУ 04850451
обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"
найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 р.
Форма № 3
Стаття

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

16644
0
0
0
0
15655
97
0

26930
0
0
47
0
18265
128
0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
1033
0
0
0
309

0
0
0
0
0
1068

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

(4827)
(7409)
(2026)
(7734)
(2961)
(2315)
(2458)
(10604)
0
0
0
0
(494)
644

(6643)
(8174)
(4209)
(4699)
(759)
(1896)
(2043)
(15342)
0
0
0
0
(1661)
5710

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230
3235

231
0
0
0
0

362
0
0
0
0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275
3280

0
(1791)
0
0
0

0
(1376)
0
0
0

господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3290
3295

0
(1560)

0
(1014)

3300
3305
3310
3340

0
0
0
0

1
0
0
102

3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
0
(2681)
0
0
0
0

(6)
0
(367)
0
0
0
0

3390
3395
3400
3405
3410
3415

0
(2681)
(3597)
5302
2
1707

(6)
(276)
4420
1083
(201)
5302

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
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Гук Олександр Петрович
Підгурська Оксана Іванівна

коди
Дата (рік, місяць, число) 17 01 01
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче
за ЄДРПОУ 04850451
обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"

Підприємство

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2016 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

1
І. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць
збиток (прибуток) від неопераційної
діяльності та інших негрошових
операцій
Прибуток (збиток) від участі в
капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних
для продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
- збільшення (зменшення) запасів
- збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
- збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи, послуги
- зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
- зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
- зменшення (збільшення) інших
оборотних активів
Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
- збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
- збільшення (зменшення) поточної

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

видаток
4

3500

0

0

0

3505
3510
3515

0
0
0

0
0

0
0
0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

3551
3552

0
0

0
0

0
0

0
0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3540
3550

X

X

X

0

X
0
0

кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
- збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
- збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
II. Рух коштів у результаті
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Cплату відсотків
Cплату заборгованості з фінансової
оренди
Придбання частки в дочірньому
підприємстві
Виплати неконтрольованим часткам
у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

0
0

X
X

0
0

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

0
0
0
0
0

X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X

3250

0

X

0

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X

X
X

0
0

0

X

0
0

0

3300
3305
3310

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

3340

0

X

0

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

3370

X

0

X

0

3375

X

0

X

0

3390
3395

X

0
0

X

0

3400

0

3405
3410

0
0

3415

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

X

X
0
0

Примітки:
д/н
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Гук Олександр Петрович
Підгурська Оксана Іванівна

коди
Дата (рік, місяць, число)
17
01
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха"
за ЄДРПОУ 04850451

Підприємство

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2016 р.
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка) необоротних
активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку, належна
до бюджету відповідно до
законодавства

Код за ДКУД

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1154

2451

101

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
1196
20706

Неоплачений
капітал

2
4000

3

4

5

6

8

4005
4010
4090
4095

0
0
0
1154

0
0
0
2451

0
0
0
101

0
0
0
1196

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005
Вилучений
капітал

Всього

9

10

0

0

25608

0
0
0
20706

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
25608

0

240

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200
4205

0
0

0
0

0
0

0
0

(2962)
0

0
0

0
0

(2962)
0

4210

0

0

0

12

(12)

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних (цільових)
фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій
(часток)
Анулювання викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240
4245

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4260
4265

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
1154

0
2451

0
101

12
1208

(2734)
17972

0
0

0
0

(2722)
22886

Примітки:
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.07.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVII

Гук Олександр Петрович
Підгурська Оксана Іванівна

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
ПАТ "Науково виробниче обєднання Термоприлад ім. В. Лаха "
Фінансова звітність
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"
Фінансова звітність___________________________________________________________
ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)
ЗМІСТ
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ................................................................3
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ.....................................................................................................4
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН ………………….....................................................................5
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ...........................................................................6
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ............................... ............. .................................7

ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"
Фінансова звітність___________________________________________________________
ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)
ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
Керівництво ПАТ "НВО Термоприлад" (надалі - Компанія) несе відповідальність за підготовку фінансової
звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня
2016 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчилися 31
грудня 2016 року, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі - МСФЗ).
Під час підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Компанії несе відповідальність
за:
-вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
-застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
-дотримання принципів МСФЗ, або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до
фінансової звітності;
-підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Компанія і далі буде здійснювати
свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли таке припущення не буде
правомірним;
-облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
-облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після звітної дати, які вимагають корегування або
розкриття;
-розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливі в найближчому
майбутньому;
-достовірне розкриття в фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені
керівництва.
Керівництво Компанії також несе відповідальність за:

-розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього
контролю в Компанії;
-ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної
країни реєстрації Компанії;
-прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Компанії;
-виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.
Гук Олександр Петрович
Голова правління

Підгурська Оксана Іванівна
Головний бухгалтер

ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"
Фінансова звітність___________________________________________________________
ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)
Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 2016 року, що підготовлена у відповідності до МСФЗ,
затверджена від імені керівництва Компанії 6 лютого 2017 року.
Примітки
2016 р.
Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізації
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Загальні адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Операційний прибуток
Фінансові витрати, нетто
Фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток до оподаткування

5
6

7
8
9

10
10
11
12

26 514
(22 329)
(4 185)
984
(3 383)
( 575)
(1 149)
(62)

231

295

Витрати з податку на прибуток
Прибуток за період

55
240

Інший сукупний дохід
Усього сукупний збиток

-

______________________________________
Гук Олександр Петрович
Голова правління

______________________________________________
Підгурська Оксана Іванівна
Головний бухгалтер

ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"
Фінансова звітність___________________________________________________________
ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
На 31 грудня 2016 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)
Примітки
Активи
Необоротні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Фінансові інвестиції
Інші необоротні активи

31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р.

Оборотні активи
Запаси
Торгова та інша дебіторська
заборгованість
Предоплати постачальникам
З бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Грошові кошти та їх еквіваленти

14
15
16
22

7058
13
19
476
7566

6 218
17
19
48
6302

17

9338

11 343

18

2295
1367
19
1922
39
23
1707
16710
24276

3 368
203
3 067
19
18
5 302
23 320
29 622

1 154
2 451
101
1208

1 154
2 451
101
1 196

17 972
22 886

20 706
25 608

20

Усього активів
Капітал та зобов'язання
Капітал
Статутний капітал
Капітал в дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капiтал
Резерв переоцінки активів
Нерозподілений прибуток
Короткострокові зобов'язання
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
Аванси отримані
Кредити та позики
Забезпечення відпусток
Усього зобов'язань
Усього капіталу та зобов'язань

________________________________________
Гук Олександр Петрович

21

24
22
22

1055
335
1 390
24 276

3 798
216
4 014
29 622

_______________________________________
Підгурська Оксана Іванівна

Голова правління
Головний бухгалтер
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"
Фінансова звітність___________________________________________________________
ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)
Зареєстрований Резервний Капітал Додатковий Нерозподіл
капітал
капiтал
у дооцінках капітал
прибуток

Всього

_______________________________________________________
31 грудня 2015 р. 1 154
1196
2 451
101
20706
Прибуток за період
Інший сукупний дохід
Дооцінка (уцінка)
Інші зміни в капіталі
31 грудня 2016 р. 1 154

-

-

25608

-

-

12
1 208

2 451

-

-

101

-2 734
17 972

-2 722
22 886

1. Загальна інформація та сфера діяльності
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче обєднання "Термоприлад" ім. В.Лаха" (надалі
Товариство) є єдиним та повним правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства
"Науково-виробниче об'єднання "Термоприлад" ім. В.Лаха зареєстроване Реєстраційною службою
Львівського міського управління юстиції 17 грудня 2013 року. Місце знаходження Товариства м. Львів ,
вул.Наукова,3.
Основними видами послуг Товариства 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.
За результатами фінансово-господарської діяльності 2015р.товариство отримало прибуток в сумі 14804 тис.
грн. Загальними зборами товариства прийнято рішення про спрямування частини прибутку в сумі 2 962
тис.грн. на виплату дивідендів. Нарахування і виплата відбулось в 2016році.Залишок заборгованості по
розрахунках з акціонерами на кінець 2016р. складає 123,0 тис. грн. про що є інформація в аналітичному обліку.
Дана Фінансова звітність була затверджена до випуску керівництвом Товариства 6 лютого 2017 року.
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для
задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства
фінансів України.

Примітки являються невід'ємною частиною фінансової звітності
ПАТ "НВО ТЕРМОПРИЛАД"
Примітки до фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. (в тис. грн., якщо інше не вказано)
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та
нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в
Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт 14
"Відстрочені рахунки тарифного регулювання", який набуває чинності 01 січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання" до дати набуття
чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на фінансову звітність
Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього
стандарту.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня,
складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до
якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність
не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 6
лютого 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня
по 31 грудня 2016 року.
3.1. Загальні положення щодо облікових політик
3.1.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані товариством
при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО,
дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції,
інші події та умови, до яких вони застосовуються.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО
8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9
"Фінансові інструменти", який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.1.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики
можуть бути доречними.
3.1.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності".
3.1.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування
майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із
застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових
виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.2.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає
стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових
інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
"
фінансовий актив, доступний для продажу;
"
інвестиції, утримувані до погашення;
"
дебіторська заборгованість;
"
фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за
справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску
фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається у відповідних розділах

облікової політики.
3.2.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення ,наприклад протягом не
більше як три мiсяцi з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та
в іноземній валюті.
Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у
складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та
відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість
відображається у складі збитків звітного періоду.
3.2.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові кошти
або інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає
стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних
грошових потоків на дату оцінки.
Резерв сумнівних боргів товариством не створюється.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності не визначається як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Для групи дебіторів такими факторами можуть
бути негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених
платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення
корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після
визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності належить
сторнувати за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. В товаристві
не було списання дебіторської заборгованості оскільки відсутня невпевненість в її погашенні чи зменшення
корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за справедливою
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або
значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають "неузгодженістю обліку"), що
інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов'язань чи визнання прибутків або збитків за ними на
різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.2.4. Фінансові активи, доступні для продажу
До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо відсоток
володіння менш 20%. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу
визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком
збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде
припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у
прибутку чи збитку.
Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума
кумулятивного збитку виключається з власного капіталу i визнається у прибутку чи збитку. Неринкові акції,
справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від
знецінення, якщо вони є. В товаристві відсутні фінансові активи з відсотком володіння менше 20 процентів.
3.2.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
Згідно облікової політики, до фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації
та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Протягом 2016р.
товариство не володіло фінансовими активами, що утримуються до погашення
3.2.6. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
"
Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
"
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше
дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.
Відповідно до облікової політики, кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються
за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими
надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із
використанням ефективної ставки відсотка.
3.3.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування,
ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В
балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям
визнання активу.
3.3.3. Амортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких
щорічних норм:
будівлі
до 5 %;
машини та обладнання
до 20%
транспортні засоби до 20%
меблі до 25%.
інші - індивід норми , але не більше мінімальних строків , які передбачені Податковим кодексом
3.2.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання
одночасно
3.3. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.3.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у
процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000
грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянувши доречність застосування будь-якого з
виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати
справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів. Товариство здійснило оцінку
основних засобів за справедливою вартістю на дату переходу на МСФЗ (01 січня 2014 року) та використовує
цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату.
У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будьякі накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли
припиняється визнання відповідного активу.
3.3.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будьяких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із
застосуванням прямолінійного методу з використанням щорічної норми 16,67%. Нематеріальні активи, які
виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих
прав.
3.3.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство,
в окремих випадках зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки
якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення визнається
в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує,
якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх
періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі
протягом строку корисного використання.
3.4. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.4.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх

поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання
орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в
звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство
отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість
інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину
для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку
такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані
окремо.
3.4.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до
первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які
витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад,
винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші
витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в
справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи
не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача.
Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку
подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об'єкта
за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї
інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива
вартість.
3.5. Облікові політики щодо не поточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує не поточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Не поточні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох
величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому
списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові
результати.
3.6. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом
власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та
зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або
(якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених
зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу
періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати
в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в
орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду
визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про
операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.7. Облікові політики щодо податків
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються
з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу
Податок на додану вартість (ПДВ)
Виручка, витрати та активи визнаються за вирахуванням 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;
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну)
внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму
зобов'язання.
3.8.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будьякої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за
відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на
майбутні виплати відпускних.
3.8.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує і сплачує єдиний соціальний внесок на
заробітну плату працівників до Пенсійного фонду. Внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані
працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
Додатково Товариство не має інших недержавних пенсійних програм з визначеними внесками, яка передбачає
внески від роботодавця, які розраховуються у вигляді процента від поточної заробітної плати працівників та
відображаються у періоді, в якому була нарахована відповідна плата.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.9.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення
корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за
винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у
прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий
інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б)
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай
пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною
нерухомістю або іншими активами;
в)
суму доходу можна достовірно оцінити;
г)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
ґ)
та витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і
визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати - це зменшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за
винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних
вигод або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати
визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без
визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості
активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо
відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього
активу. Протягом 2016р. Товариство не користувалось позичковим капіталом і відповідно не понесло витрат на
обслуговування кредиту.
3.9.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного
банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними
курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в
іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої

вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в доходах або у
витратах в тому періоді, у якому вони виникають.
3.9.4. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є
віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли
надходження економічних вигід є ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи
фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень
міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах,
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо
балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області,
де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в
яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені
нижче.
5. Істотні облікові судження, оціночні значення та припущення
Підготовка фінансової звітності Товариства вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення думок,
визначення оцінних значень і допущень, які впливають на вказані в звітності суми виручки, витрат, активів і
зобов'язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов'язання. Проте 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.
6.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 Товариства 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.
7. Податки
Відносно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів отримання майбутнього
доходу оподаткування існує невизначеність. З урахуванням значної різноманітності операцій Товариства, 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 Товариством-платником податків і відповідним податковим органом.
Відстрочені податкові активи визнаються по всіх невикористаних податкових збитках в тій мірі, в якій є
вірогідним отримання прибутку оподаткування, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для
визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі
вірогідних термінів отримання і величини майбутнього прибутку оподаткування, а також стратегії податкового
планування, необхідна істотна думка керівництва.
8.Справедлива вартість фінансових інструменті
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних в звіті про
фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона визначається з
використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. Як початкові дані для цих

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.
9. Виручка
За рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р. компоненти виручки представлені наступним чином:
2016 р.
Реалізація послуг
809
Реалізація товарів
25 705
Інша реалізація
Усього виручка
26 514
10. Собівартість реалізації
За рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р. компоненти собівартості реалізації представлені наступним чином:
2016 р.__
Собівартість реалізованих послуг
( 417)
Собівартість реалізованих товарів
(21 912)__
Собівартість реалізованих послуг включає:

Примітки

2016 р.

Амортизація необоротних активів
(57)
Послуги стороніх організацій
(1)
Оплата праці і ЄСВ
(185)
Матеріали
(173)
Інше
(1)
Усього собівартість реалізованих послуг
(417)
11. Загальні адміністративні витрати
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. загальні адміністративні витрати представлені наступним чином:
Послуги сторонніх організацій
Оплата праці
Податки
Матеріали
Амортизація
Інше
Усього загальні адміністративні витрати

(402)
(2 034)
(423)
(274)
(85)
(165)
(3 383)

12. Витрати на збут
За рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р. витрати на збут представлені наступним чином:
2016 р.,
Послуги сторонніх організацій
Матеріали
Зарплата і ЄСВ
Інше

(132)
(57)
(367)
(19)

Усього витрати на збут

(575)

13. Інші операційні витрати
За рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р. інші операційні витрати представлені наступним чином:
Примітки

2016 р.,

Оплату праці
Спонсорська допомога
Штрафи пені
Інші витрати
Усього інші операційні витрати

(565)
(67)
(69)
(448)
(1 149)

14. Фінансові витрати і доходи, нетто
За рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р. фінансові доходи і витрати представлені наступним чином:
2016 р.,
Відсотки по кредитам (сплачені)
Відсотки отримані
231
Усього фінансові витрати і доходи,нетто
231
15. Витрати на оплату праці
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р. витрати на оплату праці представлена наступним чином:
2016 р.,
Заробітна плата
Соціальні нарахування

9 519
3 552

Усього витрати на оплату праці

13 071

Середньооблікова кількість працівників за рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р. складає:
31 грудня 2016 р.
Середньооблікова кількість працівників,
чоловік
205
Структура витрат на оплату праці по функції витрат за рік, що закінчилися 31 грудня 2016 р.
представлена наступним чином:
2016 р,
Заробітна плата загальновиробничого персоналу
Заробітна плата адміністративного персоналу
Заробітна плата іншого персоналу
Усього витрати на оплату праці
16. Основні засоби
Станом на 31 грудня 2016 р. основні засоби представлені наступним чином:
Первісна вартість Придбання Вибуття
вартість
Первісна вартість
первicна в-ть знос
31.12.2015
1. Земля та будівлі
6746 1099
2.Машини та обладнання
819 3709
3.Транспортні засоби
1027
4Інструмент та інвентар
1860 125
5.Інші основні
23
6.Малоц. необоротні матеріальні активи
418
Інші необоротні матер. активи 33
Всього
13725 1354

(7 088)
(1 663)
(768)
(9 519)

Знос на 31,12,2015 Нараховано Вибуття
31.12.16
31.12.2016
2449 140
5256 7845
3618 96
5
5
502
12
34
6

70
1329 136
6
1
1
33
6
7507

455
5
418
515

Балансова

2764 132

1027
520 1985
23
31
3
451
0
33
7058 15073

Основна сума інвестицій (1099,0 тис грн.) здійснена Товариством в поліпшення неактивної частини основних
фондів (реконструкція виробничих і адміністративних споруд).
17. Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2016 р. нематеріальні активи представлені наступним чином:
Програмне
забезпечення
Первісна вартість
70
31 грудня 2016 р.
Надходження
8
Вибуття
31 грудня 2016 р.
78
Накопичена амортизація
31 грудня 2016 р.
(53)
Амортизаційні відрахування
12
Вибуття амортизації

31 грудня 2016 р.

(65)

18. Фінансові інвестиції
Станом на 31 грудня 2016 р. фінансові інвестиції представлені наступним чином:
31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.,
Корпоративні права
Усього фінансові інвестиції

19
19

19
19

19. Запаси
Станом на 31 грудня 2016 р. матеріальні запаси представлені наступним чином:
31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.,
Сировина та матеріали
Товари
Інші запаси
Усього запаси

8 237
3
1 098
9 338

7 420
1
3 922
11 343

Протягом звітного року на виробничі потреби використано 8753,0 тис.грн. матеріальних витрат. Незначна
частина сировини та матеріалів використана на дослідно-промислові розробки, як інші операційні витрати.
Використання матеріальних цінностей на потреби виробництва регламентується нормами витрат. Залишок
незавершеного виробництва станом на 31.12.2016р. визначений товариством в сумі 1072 тис грн. і узагальнює
інформацію про витрати товариства на виготовлення продукції. База для розподілу загальновиробничих витрат
визначена обліковою політикою товариства (прямі матеріальні, трудові, інші прямі, а також розподілені
загальновиробничі).
20. Торгова та інша дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2016 р. торгова та інша дебіторська заборгованність представлені наступним
чином:
31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.,
Торгова дебіторська заборгованість
2295
3 368
Інша дебіторська заборгованість
3289
3 067
Резерв сумнівних боргів
Податки та обов'язкові платежі
19
203
Усього торгова та інша дебіторська
заборгованість
5 603
6 638
Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення,
тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Основні обсяги поставки продукції
Товариство здійснює на умовах відстрочки платежів на 30-60 днів. Умови поставок, в основному визначаються
контрактами після завершення тендерних процедур. В товаристві відсутні витрати в зв'язку з списанням
дебіторської заборгованості. Виходячи з цього резерв сумнівних боргів товариством не створюється.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності не визначається як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. За даних умов вважаємо недоцільним
створення такого резерву.
21. Векселі отримані
Заборгованність по отриманним векселям в товариства відсутня.
22. Грошові кошти та їх еквіваленти
Станом на 31 грудня 2016 р. грошові кошти та їх еквіваленти представлені наступним чином:
31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.,
Грошові кошти в банку, Грн.
1 707
5 302
Грошові кошти в касі
Усього грошові кошти та їх еквіваленти
23. Статутний капітал
31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.,

1 707

5 302

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 обігу384583 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.
24.Кредити та позики
Зобов'язання за кредитами та займами в товариства вiдсутнi
25.Торгова та інша кредиторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2016 р. торгова та інша кредиторська заборгованність представлена наступним
чином:
31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.,
Торгова кредиторська заборгованість (без отриманих авансів)
5
2
Заборгованість з оплати праці
355
278
Податки та обов'язкові платежі до
125
2 834
сплати
Інша кредиторська заборгованість
905
900
Усього торгова та інша
кредиторська заборгованість

1 390

4 014

25.Векселі видані
Станом на 31 грудня 2016 р.товариство не володіє ні векселями отриманими а також немає зобовязань за
виданими векселями
26.Операції з пов'язаними сторонами
Акціонерами, які володіють більше 10% статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2016 р. і на дату
підписання цієї фінансової звітності є:
31 грудня 2016 р.
Гук Олександр Петрович
44,31%
Лах Олег Іванович
17,28%
Інші міноритарні акціонери
38,41%
100,00%
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.
Товариство здійснює операції виключно з непов'язаними сторонами.
Відповідно до існуючих критеріїв визначення пов'язаних, пов'язані з Товариством сторони поділяються на
наступні категорії:
1) Підприємства, які мають частку в статутному капіталі Товариства;
2) Підприємства, які знаходяться під спільним контролем ;
3) Входять до складу ключового управлінського персоналу;
Винагорода ключового управлінського персоналу
Сума винагороди (без врахування дивідендів) ключовому управлінському персоналу за рік, що закінчився 31
грудня 2016 р. складає 325,7 тис. грн. Винагорода в основному складає основну та додаткову заробітну плату .
27.Умовні та контрактні зобов'язання
Економічна ситуація

Операційна діяльність Товариства 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 Товариства 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. Перед початком аудиту Товариство пройшло перевірку з повноти і
своєчасності нарахування податків за три останні роки. В зв'язку з наведеним, ризики донарахування податків
фіскальним органом за наступний рік дещо зменшені.
Юридичний ризик
За звітний період, Товариство брало участь у судовому спорі з Головним управлінням Державної служби з
надзвичайних справ у Львівській області. Мета розгляду - запобігання збитків у господарській сфері.
Керівництво Товариства вважає, що судові розгляди з таких питань не мали впливу на його фінансовий стан.
Зобов'язання за операційною орендою
Станом на 31 грудня 2016 року року Товариство не має зобов'язаннь за договорами операційної оренди
28. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Основні фінансові зобов'язання Товариства, не включають кредити і позики, а тільки торгову і іншу
кредиторську заборгованість. Основною метою даних фінансових зобов'язань є залучення коштів для
фінансування операцій Товариства. У Товариства є торгова і інша дебіторська заборгованість, грошові кошти.
Товариство також утримує інвестиції, що оцінюються за собі вартістю. Товариство схильне до ринкового
ризику, кредитного ризику і ризику ліквідності.
Керівництво Товариства контролює процес управління цими ризиками і стежить за тим, щоб діяльність
Товариства, пов'язана з фінансовими ризиками, здійснювалася згідно її політики і за прийнятими
процедурами, а визначення і оцінка фінансових ризиків і управління ними відбувалися своєчасно . Інформація
про вказані ризики наводиться нижче.
Ринковий ризик
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.
29. 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
Товариства 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 Товариства до ризику зміни
обмінних курсів іноземних валют обумовлена, перш за все, операційною діяльністю Товариства (коли виручка
чи витрати деноміновані у валюті, що відрізняється від функціональної валюти Товариства). Кредитний ризик це ризик того, що Товариство понесе фінансові збитки, оскільки контрагенти не виконають свої зобов'язання за
фінансовим інструментом або клієнтського договору. Товариство схильна до кредитного ризику, пов'язаному з
її операційною діяльністю (насамперед, торговельної дебіторської заборгованості) валютні операції та інші
фінансові інструменти. Максимальний кредитний ризик Товариства дорівнює балансової вартості фінансових
активів.
Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, використовуючи інструмент
планування поточної ліквідності. У звітному періоді ризик ліквідності в Товариства невисокий оскільки у
звітному періоді діяльність була прибутковою.
Станом на 31 грудня 2016 р. фінансові зобов'язання Товариства, в розрізі строків погашення та у вигляді

недисконтованих платежів, виглядають наступним чином.
За
пред'явленням

Менше 1
року

Кредити та позики
Торгова та інша
кредиторська
заборгованість
Аванси отримані

Від 1 до 5
років

Більше
5 років

-

-

-

1 055

-

335

Усього

1055
335

Управління капіталом
Основною метою Товариства щодо управління капіталом є забезпечення стабільної кредитоспроможності та
адекватного рівня капіталу для ведення діяльності Товариства і максимізації прибутку акціонерів.
Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується
шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.
31 грудня 2016 р.,

31 грудня 2015 р.,

Кредити та позики
Векселі видані
Торгова та інша кредиторська
заборгованість
за вирахуванням грошових коштів та їх
еквівалентів
Чиста заборгованість
Капітал
Капітал и чиста заборгованість
Коефіцієнт фінансового важеля

0

1390
(1707)
-317
22886
23 203
-

0

4 014
(5 302)
-1 288
25 608
26 896
-

30.Події після звітної дати
Істотних подій після звітної дати не відбулося.

Гук Олександр Петрович

Підгурська Оксана Іванівна

Голова правління
Головний бухгалтер
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