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)

Жук Василь Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

18.04.2014
(дата)
М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23887224

4. Місцезнаходження

79014, Львівська, Личакiвський, м.Львiв, вул.Нiщинського,
буд.35

5. Міжміський код, телефон та факс

032 224-04-12, 032 275-69-37

6. Електронна поштова адреса

д/в

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
власній сторінці в мережі Інтернет

Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.microprylad.bfg.lviv.ua
(адреса сторінки)

30.04.2014
(дата)
30.04.2014
(дата)
30.04.2014
(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 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
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
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки
Вiдомостей про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi немає.
Рейтингове агентство Емiтентом не обиралось.
Вiдомостей щодо засновникiв емiтента - фiзичних осiб немає.
Вiдомостей щодо осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента - фiзичних осiб немає.
Дивiденди за звiтнiй перiод не нараховувались i не виплачувались.
Облiгацiй та iнших цiнних паперiв Емiтент не випускав.
Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось.
Фактів виникнення особливої інформації не було.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
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)

Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"
14151200000006288

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

Виробництво інструментів для вимірювання,
дослідження та навігації 26.51, Інші види роздрібної
торгівлі в неспеціалізованих магазинах 47.19,
Вантажний автомобільний транспорт 49.41
Вищим органом управління Товариством є Загальні
збори акціонерів.
Голова правління, член правління, член
правління-головний бухгалтер.
Голова Спостережної влади та два члени
Голова ревізійної комісії

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

04.03.1998
Львівська
10046939,00
0,000000
0,000000

43

Фiлiя АБ "Південний"

385532
26007310012301
д/н
д/н
д/н

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

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України
по Львiвськiй обл.
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника
20823070

Місцезнаходження

Україна, 79000, Львівська, д/н, м.Львiв,
вул.Сiчових Стрiльцiв, 3
Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав
паспорт *

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

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000
Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
0,000000

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 керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

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 керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

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

КВ, 107448, 18.03.1999, Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
1966
Вища
25
ВАТ "Мiкроприлад", Помiчник Голови правлiння
15.03.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi
не було.
Член правлiння
Матвiїв Федiр Олексiйович
КА, 639355, 21.11.1997, Личакiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
1943
Вища
36
ВАТ "Мiкроприлад", Начальник вiддiлу збуту
15.03.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi
не було.
Член правлiння - Головний бухгалтер
Гижий Наталiя Євгенiвна
КС, 036638, 24.07.2002, Пустомитiвським РВ УМВСУ
у Львiв.обл.
1965
Вища
6
ВАТ "Мiкроприлад", Провiдний iнженер

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 керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

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 керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

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 керівної роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
9) опис

22338923

Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадових осiб емiтента немає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства.
Член Спостережної ради
Гладун Юрiй Євгенович
КА, 892679, 06.08.1998, Франкiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
1970
Вища
15
ЗАТ "Львiвське фондове агентство", Голова правлiння
15.03.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував.
Обiймає посаду Голови правлiння ЗАТ "Львiвське
фондове агентство" - м.Львiв, пл.Мiцкевича, 8.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi
не було.
Голова Ревiзiйної комiсiї
Салiй Сергiй Тарасович
КВ, 025129, 27.11.1998, Пустомитiвським РВ УМВСУ
у Львiв.обл.
1982
Вища
7
ЗАТ "Львiвське фондове агентство", Економiст
економiчно-фiнансового вiддiлу
15.03.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.

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

1959
Вища
16
ВАТ "Мiкроприлад", Голова правлiння
15.03.2013, до відкликання
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємства не обiймає.
Повноваження та обов'язки визначенi у Статутi
товариства та у внутрiшнiх документах товариства.
Непогашеної судимостi за посадовi чи корисливi
злочини у посадової особи емiтента немає. Змiн у
складi посадової особи Товариства у звiтньому перiодi
не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди
посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

1
Голова Спостережної ради

2
Сибiль Юрiй Миколайович

Голова Ревiзiйної комiсiї
(представник ТОВ
"Укрексiмторг", яке володiє
37,034% Ст.кап.)
Член Спостережної ради

Салiй Сергiй Тарасович

Член правлiння - Головний
бухгалтер

ЗАТ "Лвiвське фондове
агентство"
Гижий Наталiя Євгенiвна

Голова Правлiння

Жук Василь Миколайович

Член правлiння

Матвiїв Федiр Олексiйович

Член Спостережної ради

Гладун Юрiй Євгенович

3
КА, 668306, 11.11.1997,
Шевченкiвським РВ УМВСУ
у Львiвськiй обл.
КВ, 025129, 27.11.1998,
Пустомитiвським РВ УМВСУ
у Львiв.обл.
22338923
КС, 036638, 24.07.2002,
Пустомитiвським РВ УМВСУ
у Львiв.обл.
КВ, 107448, 18.03.1999,
Залiзничним РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
КА, 639355, 21.11.1997,
Личакiвським РВ УМВСУ у
Львiв.обл.
КА, 892679, 06.08.1998,
Галицьким РВ УМВСУ у
Львiв.обл.

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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прості на привілейов привілейов
пред'явник ані іменні
ані на
а
пред'явник
а
6
7
8
9
216943
0
0
0

4
216943

5
0,539824

14883203

37,034173

14883203

0

0

0

3818945

9,502758

3818945

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

0

0,000000

0

0

0

0

5147

0,012807

5147

0

0

0

592051

1,473212

592051

0

0

0

19516289

48,562774

19516289

0

0

0

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

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
ЗАТ "Львiвське фондове
22338923
Україна, д/н, Львівська, д/н, д/н,
агенство"
д/н
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
Серія, номер, дата видачі паспорта,
особи*
найменування органу, який видав
паспорт**

21332010
Кількість
акцій (штук)

53,080869

прості на
привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
21332010
0
0
0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні
Усього

21332010

53,080869

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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прості на
привілейова привілейова
пред'явника
ні іменні
ні на
пред'явника
21332010
0
0
0

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
1.
Обрання лічильної комісії загальних зборів
акціонерів.-обрано
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів
акціонерів.-обрано
3.
Звіт та затвердження річного звіту Голови
правління за 2012 рік.-затверджено
4.
Звіт та затвердження річного звіту
Спостережної ради за 2012 рік-затверджено.
5.
Звіт та затвердження річного звіту Ревізійної
комісії за 2012 рік.-затверджено
6.
Про порядок розподілу прибутку (покриття
збитку) Товариства.-питання вирішили
7.
Про зміну найменування Товариства для
приведення у відповідність до законодавства
України.-приведено до законовавста України
8.
Затвердження змін до Статуту Товариства,
шляхом прийняття нової редакції
Статуту.-затверджено
9.
Про проведення випуску іменних акцій
Товариства з документарної форми існування в
бездокументарну форму існування (дематеріалізація
випуску) та затвердження рішення про
дематеріалізацію:-переведено
обрання депозитарію, який буде обслуговувати
випуск акцій;
обрання зберігача, у якого будуть відкриватися
рахунки власникам акцій;
визначення дати припинення реєстру та
визначення дати припинення операцій;
визначення органу, якому надаються
повноваження визначати та змінювати дату закриття
реєстру;
про припинення дії договору на ведення
реєстру, укладеного з ТзОВ "ДКК "Український
реєстратор";
визначення способу персонального
повідомлення акціонерів про дематеріалізацію.- усі
питання вирішено згідно протоколу зборів.
10.
Про переобрання членів виконавчого органу
Товариства.- переобрано
11.
Про переобрання членів Спостережної
ради.-переобрено
12.
Про переобрання членів Ревізійної
комісії.-переобрано

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

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

Україна, 79012, Львівська, д/н, м.Львiв, вул.академiка
Сахарова, 42
АГ № 399227
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового
ринку України
14.09.2010
032/ 294-95-06
032/ 294-95-08
Юридична особа, яка здiйснює професiйну
депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв
Мiж Реєстратором та Емiтентом укладено Договiр на
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
№65-р вiд 01.11.1999 року. Договір №65-р від
01.11.1999р. припинений із закінченням ліцензії.
Договір з ТОВ "Балтік Фінанс Груп" укладений від
22.07.2013 за №81-Е
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Львівський аудит"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23773456
Україна, 79058, Львівська, Шевченківський, м.Львів,
вул.Замарстинівська, буд.83А
1287
Аудиторська палата

26.01.2001
0673102417
0673102417
аудиторська діяльність
Номер договору №15/3 від 15.03.2014
Період перевірки: з 15.03.2014 по 17.04.2014
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
свідоцтва про
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
реєстрацію
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуску
випуск
відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.10.1998 273/13/1/98
Львiвське
UA1303731004 Акція проста
Документарні
0,25
40187756
10046939,00
100,000000
територiальне
документарна іменні
управлiння
іменна
Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Опис
Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв.
Рiшення про викуп власних акцiй Товариство не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються.
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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
Протягом звiтнього перiоду до складу ВАТ "Мiкроприлад" входили дочiрнi пiдприємства:
"Еталон Мiкро" (розробка конструкторської документацiї), "Господар" (експлутацiя житлового фонду), "Мрiя"
(виготовлення металевих виробiв), "Мiкроприлад-07" (виробництво та збут електровимiрювальних приладiв) а
також цехи i пiдроздiли, якi забезпечують повний технологiчний цикл виготовлення приладобудiвної продукцiї.
Всi структурнi пiдроздiли та дочiрнi пiдприємства знаходяться у Львовi.
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
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)- 46 ; Середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 3 ; Чисельність працівників, які
працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осіб) - 0 ; Фонд оплати праці - 633,3
;
Протягом звітного періоду кадрова программа 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
Торгово-промислова палата м.Львів - Асоціація
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
не проводилась
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї з боку третiх осiб не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод
обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
У звiтньому перiодi облiкова полiтика здiйснювалась згiдно вимог ПСБО в Українi. Органiзацiя
бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає , у цiлому, основним вимогам Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" №996-XIV вiд 16.07.1999 року та Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
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

Основнi ринки збуту - пiдприємства енергетичного комплексу України та країн СНД, метрологiчнi
пiдроздiли рiзних галузей промисловостi. Конкурент продукцiї, яка продукується, технологiчно i
технiчно-слабший.
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
Протягом останнiх п'яти рокiв пiдприємство здiйснювало вiдчуження основних засобiв наступних груп (за
первiсною вартiстю):
Машини та обладання - 251,2 тис.грн.,
Транспортнi засоби - 29,0 тис.грн
2012 -2013 роки:
Придбання - не було
Вiдчуження - 1240,0 тис.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
д/н
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
Основнi засоби, що перебувають у власностi, є у постiйному користуваннi. Суттєвих змiн, викликаних
надзвичайними подiями, у вартостi основних засобiв станом на 31.12.2013р. немає. Частину основних засобiв
першої групи використано в якостi застави по зобов'язаннях третiх сторiн, внаслiдок чого на таке майно
накладено обтяження як такого, що перебуває у iпотецi. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на початок
звiтнього перiоду становить 75,3%, на кiнець звiтнього перiоду становить 76,5%.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних
обмежень
Одна з самих основних проблем, якi впливають на дiяльнiсть - недостатнє фiнансування галузi, а також
впливають фiнансово-економiчнi, виробничо-технологiчнi, екологiчнi та соцiальнi фактори.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Фактiв виплати штрафiв та компенсацiй не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi недостатнє. Бракує робочого капiталу для фiнансування поточної дiяльностi
пiдприємства. Основнi причини:
1. Державою суттєво обмежено проведення взаєморозрахункiв в енергетицi, при цьому не наналагоджено

Реалiзувати майно та продукцiю, спрямувавши значну частину коштiв на конвертацiю виробництва та
впровадження нової технiки, диверсифiкацiя дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку
за звітний рік
Дослiджень та розробок не проводили.
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в
якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це
зазначається
Протягом звiтного року було порушено провадження або розглядалось господарськими, адмiнiстративними або
судами загальної юрисдикцiї першої, апеляцiйної або касацiйної iнстанцiї справи за участю ВАТ
<Мiкроприлад>, зокрема:
№ 5/81-13/24А позивач Державна податкова iнспекцiя у Личакiвському районi м.Львова про визнаня
нечинними податкових повiдомлень-рiшень
5/3088-28/349А позивач Державна податкова iнспекцiя у Личакiвському районi м.Львова про визнаня
нечинними податкових повiдомлень-рiшень
5/381А вiдповiдач Державна податкова iнспекцiя у Личакiвському районi м, Львова про спонукання до
проведення iнвентаризацiї
2/736-14/321 позивач Личакiвське районне управлiння Пенсiйного фонду України у м.Львовi
про визнаня
нечинними податкових повiдомлень-рiшень.
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
Пiдприємству невiдома iнша, суттєва з його точки зору, iнформацiя.
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1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього
Опис

періоду
3
7356

періоду
4
6917
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0
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0
0
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0
0
0
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Основнi засоби, що перебувають у власностi, є у
постiйному користуваннi. Суттєвих змiн, викликаних
надзвичайними подiями, у вартостi основних засобiв
станом на 31.12.2013р. немає. Частину основних
засобiв першої групи використано в якостi застави по
зобов'язаннях третiх сторiн, внаслiдок чого на таке
майно накладено обтяження як такого, що перебуває у
iпотецi. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на
початок звiтнього перiоду становить 75,3%, на кiнець
звiтнього перiоду становить 76,5%.

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

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
14257
15341
10047
10047
10047
10047
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 4210 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 4210 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

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

X
X

0,00
0,00

X
X

X
X

X

0,00

X

X

X
26,00
X
X
X
0,00
X
X
X
4879,00
X
X
X
4905,00
X
X
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за
облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за
сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. Кредитiв
банку не має.
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Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
79058, м. Львів вул. Замарстинівська, буд.83А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
1287 26.01.2001
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
№257/4 - - 27.08.2012 24.02.2016
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**
* 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.
ТзОВ аудиторська фірма "Львівський аудит"
79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, 83а

Свідоцтво №1287

\

"17" квітня 2014 року
м. Львів
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад" за 2013 рік
складений відповідно та з врахуванням вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА № 200 "Загальні цілі незалежного
аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", 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 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором
фінансову звітність".
1.
Адресат: аудиторський ЗВІТ призначається для власників цінних паперів та керівництва
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Мікроприлад", фінансовий звіт якого перевіряється, і
може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при
розкритті інформації емітентом цінних паперів. ЗВІТ складений відповідно до вимог 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", 705 "Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора".

рік
При складанні цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290
"Незалежність" Кодексу етики професійних бухгалтерів (у редакції 2010р.) було виконано усі відповідні етичні
процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту, особистих та сімейних
стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.
2.Вступний параграф.
2.1. Основні відомості про емітента:
Таблиця 1

1

Повна назва
Публічне акціонерне товариство "Мікроприлад".

2
Код за ЄДРПОУ
23887224
3
Місцезнаходження
КОАТУУ
79014, м. Львів, вул.Ніщинського, буд.35
4610137200
4
Телефон, факс
(032)270-21-24
5
Організаційно-правова форма за КОПФГ
230, Акціонерне товариство
6
Дата реєстрації, номер Свідоцтва про Державну реєстрацію, орган, який видав Свідоцтво
комітет Львівської міської ради
Від 08.12.1995р., номер запису №1415200000006288

Виконавчий

7
Основні види діяльності за КВЕД
26.51 - виробництво інструментів і обладнання для
вимірювання, дослідження та навігації;
47.19 -інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах,
68.20 - здавання в ореду власного чи орендованого нерухомого майна.
8
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Видане Львівським територіальним управлінням ДКЦП та
Фондового ринку , реєстраційний номер №273/13/1/98.
Дата реєстрації 27.10.1998р.
9
Орган управління, його посадові особи Правління;
Наглядова рада;
Голова ревізійної комісії.
10
Прізвища осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юр.особи Жук Василь Миколайович
11
Учасниками товариства, яким належить більше 10% акцій ЗАТ "Львівське фондове агентство"
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Салій С.Т.- громадянин України

ТОВ

- "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року № 448/96 ВР зі змінами та
доповненнями (надалі ЗУ 448/96);
- "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та
доповненнями (надалі - ЗУ № 514);
- "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та
доповненнями (надалі ЗУ № 3125);
- Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі МСФЗ);
- іншими нормативно - правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення
операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Публічного Акціонерного Товариства "Мікроприлад"
складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:
- баланс станом на 31.12.2013 року;
- звіт про фінансові результати за 2013 рік;
- звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
- звіт про власний капітал за 2013 рік;
- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року.
Фінансова звітність Товариства за 2013 фінансовий рік є першою річною фінансовою звітністю, яка відповідає
вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ є 1 січня 2013 року. З деякими
винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції стандартів та інтерпретацій, діючих для
2013 фінансово року. Ця редакція була застосована при підготовці вхідного балансу по МСФО на 1 січня 2013
року.
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких
неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу
Товариства. Так, оцінка для цілей підготовки першої фінансової звітності за МСФЗ Товариством була
проведена у 2013 році.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають
на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного року.
Так, не виконані вимоги МСФЗ 1 "Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності":
- не складено початковий баланс на дату переходу (на 01.01.2012 р.) за МСФЗ;
- не проведено коригування даних за національними стандартами у кореспонденції з нерозподіленим
прибутком на дату переходу на МСФЗ;
- не розкрита інформація про те, як перехід від національних стандартів до МСФЗ вплинув
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на показники доходів, витрат та результатів в раніше складеній по П(С)БО фінансовій звітність.
- не затверджений план рахунків та субрахунків по МСБО(МСФЗ)
- не завершена розробка Положення про облікову політику по МСБО(МСФЗ).
- фінансової звітності Товариства за 2012 р., складеної по МСБО(МСФЗ), проведена тільки перекласифікація
(перенесення суми однієї статті до іншої). Валюта балансу, як і показники інших форм звітності, не змінились
(тобто, коригувань, пов'язаних з переходом на МСБО(МСФЗ) на дату їх першого застосування у кореспонденції
з нерозподіленим прибутком, не проводилось), в той час як умовою здійснення трансформації є визначення
розбіжностей між національними П(С)БО та МСФЗ і викладення їх в Примітках.
Отримані докази свідчить про те, що Товариством в 2012 році тільки розпочато застосування окремих
елементів обліку за міжнародними стандартами, що є підставою для висловлювання умовно-позитивної думки

Управлінський персонал Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад" несе відповідальність за
складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або
помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю;
невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента
цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА
№ 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів
аудиту".
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Під час аудиторської перевірки застосовувались методи тестування правильності даних, відображених у
фінансовій звітності, шляхом здійснення аналізу доказів, які підтверджують суми, відображені у фінансовій
звітності, в т.ч. аналізу принципів бухгалтерського обліку, які застосовувались при підготовці звітності,
відповідності даних, наданих у фінансовій звітності даним бухгалтерського обліку та первинної документації,
аналізу облікової політики товариства.
При застосуванні процедур перевірки використовувався принцип суттєвості, відповідно до якого виявленню
підлягають суттєві помилки, що можуть вплинути на показники фінансової звітності.
Поставлені цілі до аудиторської перевірки:
"
висловити професійну думку незалежного аудитора щодо достовірності фінансових звітів ПАТ
"Мікроприлад" за 2013р. та її відповідності встановленим нормам складання фінансової звітності за МСФЗ.
Тому думка Аудитора формується із наступних фактів:
ТОВАРИСТВО веде бухгалтерський облік згідно з обраною обліковою політикою, принципи якої
залишились незмінними протягом періоду, що перевірявся. Трансформація фінансової звітності згідно вимог до
МСФЗ здійснена станом на 31.12.2012 року. Станом на 01.01.2013 року внесено вступні залишки.
На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення
аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів
8, 9, 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 40 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про аудиторську діяльність", "Про акціонерні
товариства", Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг ,
а також рішення Аудиторської палати України від 31.03.2011 № 122/2 "Про порядок застосування в
Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів" з урахуванням вимог
Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку
(затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011р. №1360),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Аудитор підтверджує, що річна фінансова звітність за 2013 рік складена на підставі даних бухгалтерського
обліку ПАТ "Мікроприлад" за станом на кінець останнього дня звітного року.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми
активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що

а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної політики,
облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Управлінський персонал несе відповідальність за виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому
числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного
використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на
основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".
2.5.Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог 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 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".
2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності :
Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у
фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх
оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.
Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання
достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в
облікових записах, що є основою фінансової звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних
документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів,
таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в
облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися
тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було
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спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Обов'язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю,
що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських
процедур,які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю акціонерного товариства.
Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність
акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського

закінчився на зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки:
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів, яка проводилась перед складанням фінансової
звітності за 2013 рік, через обмеження Товариством обсягу нашої роботи.
Аудитор звертає увагу, що фінансова звітність за 2013 рік являється першою фінансовою звітністю складеною
за МСФЗ. Залишки на початок року були трансформовані до МСФЗ..
Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2012 -2013 рр. переоцінка вартості основних засобів до їх
справедливої вартості не проводилась і основні засоби обліковуються по вартості придбання.
Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2013 році Товариством були допущені деякі невідповідності
в частині ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Так, Товариство не створює
резерв сумнівних боргів та не формує в своїй діяльності дані щодо відстрочення податкових активів та
зобов`язань відповідно до П(С) БУ 17 "Податок на прибуток". Проте, названі моменти мають обмежений вплив
на положення справ у цілому та не впливають на загальний фінансовий стан Товариства.
Умовно-позитивна думка
На думку аудитора, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлювання
умовно-позитивної думки", фінансова звітність
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відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПАТ "Мікроприлад" за 2013 рік,
відповідно до МСФЗ.
2.7. Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської перевірки
встановлено, що в періоді, який перевірявся, фінансова звітність складена на основі реальних даних
бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової
звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не
є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне застосування МСБО 1 та не
повне розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого
законодавства України, яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової
звітності за МСФЗ за 2013 рік, згідно вимог українського законодавства Публічним Акціонерним Товариством
"Мікроприлад" було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 07.02.2013 р № 73. Зазначені форми звітності передбачають більш детальне розкриття про активи,
зобов'язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники
фінансового стану Товариства та результатів її діяльності за 2013 рік. Міжнародні стандарти передбачають
подання у фінансовій звітності порівняльної інформації, статті з нульовими залишками у звіті не наводяться,
додаткові статті, заголовки та проміжні підсумкові суми наводяться у звіті про фінансовий стан, якщо таке
подання поліпшить розуміння фінансового становища підприємства.
Фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності не містить істотних суперечностей. Ті
невідповідності і відхилення, які вказані в цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють
фінансовий стан Товариства.
Згідно з п. 2 ст. 19 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та
доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Станом на 31.12.2013р.
резервний капітал враховується у складі нерозподіленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 1415 "Резервний
капітал") не виділявся.
Станом на 01.12.2013 року у балансі Товариства відображені нерозподіленні прибутки накопичені за попередні
роки у сумі 4210 тис. грн. У 2013 році Товариство отримало збиток, що призвело до зменшення не
розподіленого прибутки на суму 1084 тис. грн. Публічне акціонерне товариство "Мікроприлад" (далі
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В тис.грн
Нерозподілени
Прибуток станом на 31.12.2012р.Інший додатковий капітал на 31.12.2012 р.
Прибуток/збиток за рік
Нерозподілений прибут.станом на 31.12.2013р.
Інший додатковий капітал станом на 31.12.2013р.
Згідно з
П(с)БО
(10231)
15525 (1084) 4210
Відображення
змін в капіталі
відповідно до
МСФ

15525

( -15525)

4210

(i) Оцінку основних засобів Товариство не відобразило за справедливою вартістю на дату початку
застосування МСФЗ та не використано таку справедливу вартість як умовну вартість на 31.12.2013 року,
згідно МСФЗ (IFRS) 1. Справедлива вартість основних засобів згідно МСФЗ 1 повинна визначалась на основі
оцінки, проведеної станом на 1 травня 2012 року.
ПАТ "Мікроприлад" обліковує основні засоби за історичною вартістю. У складі додаткового капіталу у
фінансовій звітності згідно П(с)БУ відображено дооцінку основних засобів.
(ii) Оцінка кредиторської заборгованості у фінансовій звітності згідно з П(с)БО Товариство оцінює за
номінальною вартістю основної суми заборгованості, що не погашена станом на кінець звітного року.
Відповідно до МСФЗ (IFRS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", у цій попередній фінансовій
звітності згідно з МСФЗ Товариство не провело переоцінку кредиторської заборгованості за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
ПАТ "Мікроприлад" не здійснило (iv) нарахування відстроченого податку.
Наведені вище коригування призвели до виникнення додаткових тимчасових різниць. ПАТ "Мікроприлад"
не визнала у звітності податковий ефект тимчасових різниць.
4. Інша допоміжна інформація - Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 "Вимог
до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики)", затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011 року №1360
4.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом
вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів
акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 ЦК України "Статутний
капітал акціонерного товариства", зокрема пунку 3:
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1.4. Необоротні активи а групи вибуття
0
1.5 Усього активів
19162
2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1 Поточні зобов'язання
4905
2.2 Усього зобов'язань
4905
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.2) 14257
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:
10047
4.1 Неоплачений капітал
0
4.2 Вилучений капітал
0
5. Відхилення (рядок 3 - рядок 4)
4210
Розмір чистих активів ПАТ "Мікроприлад" більше розміру статутного капіталу товариства на 4210 тис. грн.,
що відповідає вимогам ст. 155 ЦКУ "Статутний капітал акціонерного товариства". Слід зауважити, що в
порівнянні з початком року чисті активи зменшились на 1084 тис. грн. за рахунок отриманого збитку від
господарської діяльності у 2013 році.
4.2. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
:
Товариство у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання
значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової
звітності). Прийняття рішень загальними зборами акціонерів, наглядовою радою про відчуження майна
товариства в обмін на корпоративні права, укладання кредитних договорів на значну суму, у звітному році не
відбувалось.
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
емітентом у відповідності з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором фінансову звітність".
В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події, інформація
про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України "Про цінні папери
та фондовий ринок". На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок,
що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на
фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються
частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється
товариством та надається користувачам звітності.
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Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво
викривленна у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.
4.3. Виконання значних правочинів :
Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений
акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і
більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів
станом на 31.12.2013 року складає 19162 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським
процедурам складає 1916,2 тис. грн. ПАТ "Мікроприлад" у 2013 році відповідно до ст.70 Закону України "Про
акціонерні товариства" не мало виконання значного правочину (10 і більше відсотків вартості активів

Керівництво Емітента в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і
важливість. Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур
внутрішнього контролю у Емітента. Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. За
результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок , що прийнята та
функціонуюча система корпоративного управління Емітента відповідає вимогам Закону України "Про
акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння Емітента та
його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка
ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав
процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та
інших працівників ПАТ "Мікроприлад", які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка ймовірно, може
допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.
Аудитором були
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проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав
розуміння, зовнішніх чинників, діяльності Емітента, структуру його власності та корпоративного управління,
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки
та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності Емітент наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління
ризиками, які притаманні Емітенту, включає наступні складові:
стратегія та мета ризик - менеджменту;
управління ризиками;
загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;
джерела та механізми контролю за ризиками;
аналіз ризиків.
Загальну стратегію управління ризиками у ПАТ "Мікроприлад" визначає наглядова рада, а загальне
керівництво управлінням ризиками здійснює дирекція на чолі з головою правління.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Емітента в наслідок
шахрайства.
5. Аналіз показників фінансового стану ТОВАРИСТВА.
5.1 Аналіз показників фінансового стану проведено на підставі даних Балансу станом на 31.12.2013 року, звіту
про фінансові результати за 2013 рік.
Розрахунок показників наведено в таблиці:
Аналіз фінансового стану
№
Назва
Алгоритм норматив
на
на
відхилення
показника
31.12.2012 31.12.2013 (+;-)
1
2
3
4
5
5
7
Коефіцієнт ф.1 (ряд.1160 + ряд.1165)
1
абсолютної ------------------------------------------->0
0,03 0,002

5

Коефіцієнт ф.2 (ряд.2350)
рентабельності
---------------------------------------- >0,0 -0.008 -0,05
активів
ф.1 (ряд.1300 (гр.3)+ряд.1300(гр.4))/2
-0,01
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Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом
року. Критичне значення показника - 1,0, при значенні показника менше 1,0 підприємство має неліквідний
баланс. ПАТ "Мікроприлад" має недостатньо власних ресурсів для погашення зобов`язань протягом року.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує готовність підприємства ліквідувати короткотермінову
заборгованість. Зазначений показник свідчить про те, що борги ТОВАРИСТВО може погасити власними
коштами.
Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності,автономії) характеризує можливість підприємства виконати
зовнішні зобов`язання за рахунок власних коштів та його незалежність від позикових джерел. При нормальній
діяльності підприємства даний показник перевищує значення 0,5. У Товариства цей показник становить -0,05,
що свідчить про залежність від зовнішніх зобов`язань.
Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) характеризує розмір залучених коштів на одну гривню
власних коштів (власного капіталу), тобто залежність підприємства від залучених засобів. У
ПАТ"Мікроприлад", цей показник становить 0,02 що означає що Товариство є залежним від залучених
засобів, і відсоток залучення є незначним .
Питома вага власного капіталу у загальній сумі фінансових активів Товариства склала 0,74 відсотки, що
свідчить про можливість стабілізувати фінансове становище та здатність обслуговувати та сплачувати свої
борги.
В цілому фінансові показники Публічного акціонерного Товариства "Мікроприлад" свідчать про те, що в
найближчому майбутньому Емітент буде продовжувати відчувати вплив нестабільної економіки в країні.
Також, на підставі розрахункових показників, аудитор висловлює думку, що в найближчому майбутньому
ТОВАРИСТВО буде відчувати вплив нестабільної економіки в країні, підтвердженням чого є погіршення
показників 2013 року в порівнянні з попереднім роком.
Виходячи з аналізу показників фінансового стану
Товариства за 2013 рік аудитор висловлює думку , що підприємство є фінансово незалежним та має
тенденцію до функціонувння в майбутньому.
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6.Висновок незалежного аудитора - немодифікована - умовно позитивна думка:
На думку аудитора, фінансові звіти, складені за концептуальною основою - Національними
Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, і трансформована в МСФЗ. За порівняльний період
звітність не трансформувалась. Основні засоби оцінені за історичною вартістю. Трансформація до
справедливої вартості не здійснена.
За результатами аудиту не встановлено іншої інформації про дії, що відбулися чи можуть відбутися протягом

Дата державної реєстрації 30.08.1995р.
Юридична адреса 79058, м. Львів вул. Замарстинівська, буд.83А
Місце розташування офісу фірми
79014, м. Львів вул.Корпанюків,буд.73А
Генеральний директор
Малюца Л.Г.
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно
надають аудиторські послуги. Свідоцтво № 1287 видане на підставі рішення Аудиторської палати від
26.01.2001 року. Термін дії - до 24.02.2016 року.
Дата та номер рішення АПУ про визнання аудиторської фірми такою, що пройшла перевірку системи контролю
якості
Рішення АПУ від 27.08.2012р. №257/4
e-mail dzvinal@mail.ru
Телефон
0673102417
Основні відомості про аудитора
Таблиця №12
Прізвище, і м"я та по батькові аудитора
Салдан Галина Романівна
Код ДРФО 2142810642
Місце проживання аудитора
79049 м. Львів вул. Скрипника, 17а кв.10
Місце розташування офісу аудитора 79000 м. Львів вул. Скрипника, 17а кВ.10
Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора
Сертифікат аудитора № 004618, виданий на підставі
рішення Аудиторської палати України 30.03 2001 року. Термін дії - до 30.03.2015 р.
Телефон аудитора 032-223-65-25, 067-671-41-25
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 15/03 від 15.03.2014 року
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит розпочато 15 березня 2014 року, аудит завершено 17
квітня 2014 року.
Генеральний директор
ТзОВ аудиторська фірма
"Львівський аудит"
Аудитор
Сертифікат серія А № 000420
Аудитор

Малюца Л.Г.

Салдан Г.Р.

Сертифікат А № 004618
від 30.03.2001 року.

Аудиторський висновок складений у трьох примірниках, один з яких залишається у виконавця.
Додатки :

Публічне акціонерне товариство "Мікроприлад"
8.Текстовий формат "Пояснювальна записка (Примітки)до фінансової звітності за рік, що закінчується 31
грудня 2013р"
8.1 Примітки до форми №1 Баланс станом на 31.12.2013 року
Згiдно з МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" сума iнвестицiйної нерухомостi вiдображає справедливу вартiсть
нерухомостi, утримуваної пiдприємством з метою отримання орендних платежiв та/або збiльшення вартостi
капiталу, а не для використання у виробництвi (при постачання товарiв, наданнi послуг чи для
адмiнiстративних цiлей), або для продажу в звичайному ході діяльності.
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до
МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної
дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається
використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити
економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi.
В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних
засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок
звiтного перiоду складає 31375 тис. грн., на кiнець - 31166 тис.грн. На протязі 2013 року списано основних
засобів на суму 248 тис.грн., в т.ч. машини та обладнання на суму 198 тис. грн., інструменти, прилади та
інвентар на суму 48 тис. грн. Накопичена амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 24019 тис. грн., на
кiнець - 24249 тис. грн. Списані основнi засоби за первiсною вартістю за рахунок зносу. Придбання основних
засобів у 2013 році ПАТ "Мікроприлад"не здійснювалося.
Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються
на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться
на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням
необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi
та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по
фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з
вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi до МСБО 36 "Знецiнення активiв". Витрати збiльшують вартiсть
основного засобу у випадку, якщо витрати суттєво полiпшують продуктивнiсть основного засобу i збiльшують
строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв
в тому перiодi, в якому вони були понесенi. Для нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв
використовується прямолiнiйний метод, зменшення залишкової вартостi, для малоцiнних необоротних

Якщо запаси придбанi в обмiн на неподiбнi активи, то первiсною вартiстю придбаних запасiв є їхня
справедлива вартiсть. Оцiнка вибуття запасiв (вiдпуск у виробництво, продаж, безоплатна передача и т. п.) в
бухгалтерському облiку здiйснюється: для запасiв, що не є взаємозамiнними, а також для товарiв чи послуг,
виконаних та призначених для спецiальних проектiв, собiвартiсть повинна визначатися шляхом специфiчної
iдентифiкацiї iндивiдуальних затрат; для iнших категорiй запасiв собiвартiсть запасiв визначається методом
"перше надiйшов - перший вибув" (ФIФО). На пiдприємствi оцiнка вибуття запасiв здiйснюється по методу
ФIФО (за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв).
Сума торгівельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi
облiковується за амортизованою собiвартiстю (згiдно з МСБО 39) та включає наступнi статтi: Дебiторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що наводиться в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю та
становить на початок звiтного перiоду 975 тис. грн., на кiнець - 430 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 29 тис. грн., на кiнець - 34 тис. грн.). Дебіторська
заборгованість за розрахунками (виданими авансами) на початок звітного року становить - 2028 тис.грн., на
кінець 2013 року-1562 тис.грн.. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2013 року становить 73
тис. грн., на кiнець 2013 року - 49 тис. грн.
Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка,
поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi
строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому
суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i
вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi
овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства
складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та
їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй,
якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та
наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 144 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 8 тис. грн. на
кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 0 тис. грн. на початок та 0 тис. грн.
на кiнець звiтного перiоду.
Згiдно концептуальної основи МСФЗ, у даному звiтi не передбачено вiдображення статтi "Витрати майбутнiх
перiодiв". У Балансi, складеному за П(с)БО, відсутні витрати майбутніх періодів.
.
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 10047 тис.
грн. Капітал у дооцінках становить 15525 тис.грн. на початок та на кінець звітного періоду.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на 01.01.2013р. становить мінус 10231 тис.грн.; на
31.12.2013р. збиток становить 11315 тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в
майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди.
Зобов'язання відображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли: їх оцiнка
може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi
їх погашення.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй
вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi
зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.
Визнання доходiв i витрат.
Загальна сума зобов`язань на початок звітного періоду становить 5313 тис.грн., на кінець звітного періоду -4905
тис.грн.
Доходи товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi
операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних
ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає

сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту №1 "Баланс" передбачає
наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат,
якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
8.2 Примітки до форми №2 Звіт про фінансові результати за 2013 рік
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi
витрати за звiтний перiод становлять 1016 тис. грн., матеріальні затрати -_805тис. грн., витрати на оплату праці
-633 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 227 тис. грн., амортизація - 478тис. грн., інші операційні
витрати -1252тис. грн.
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний
перiод становлять 38 тис. грн., , інші операційні витрати -15 тис. грн.
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства
немає.
8.3 Примітки до форми №3 Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік
Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошові потоки вiд операцiйної дiяльностi
обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень
грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути
корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу.
Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових
виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом
коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на
виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи
щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної
дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками
вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується
вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не
грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух
грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта
господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть
впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей.
МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має
у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод
для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Прикладом таких податкiв є ПДВ
(податок на додану вартiсть). Тому сума цього податку може надаватися окремими рядками у звiтi для того,
щоб окремо вiдобразити вплив такого податку на потоки грошових коштiв., або вiдображатися у складi
надходжень вiд клiєнтiв та платежiв постачальникам. Таким чином, суми, представленi у статтi "Надходження
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про рух грошових коштiв, не пiдлягають коригуванню..
. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2013р.
складаються з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться
в банку на поточних рахунках в сумi 8 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 0 тис. грн. Разом грошових коштi в
нацiональнiй валютi - 14 тис. грн.; в іноземній валюті - 0 тис.грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових
коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу
грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та
фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть у 2013 році є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових
коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що
приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу об`єктів новозбудованої нерухомості та
надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд оренди
нерухомості, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв
вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 214 тис. грн., Чистий рух грошових коштів за звітний

8.4 Примітки до форми №4 Звіт про власний капітал за 2013 рік
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю:
на 31.12.2013 неперекритий збиток становить 11315 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi
Статутного капiталу - 10047 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Капітал у дооцінках в сумі 15525
тис.грн., Нерозподiленого прибутку: (10231) тис. грн. - на початок звiтного року, мінус 11315 тис. грн. - на
кiнець звiтного року. Статутний капiтал ПАТ "Мікроприлад" не змiнювався у 2013 роцi. Зареєстрований
статутний капiтал становить 10047 тис. грн., який станом на 31.12.2013р. внесено в повному обсязi. Статутний
капiтал Товариства подiлений на 40187756 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Акцiонери
товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей
чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших
статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн
у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося.
а) Заява про відповідність
Керівництво Товариства звертає увагу користувачів звітності на наступну особливість, притаманну фінансовій
звітності, що складається в 2013 році. У відповідності до Закону "Про бухгалтерський облік і фінансову
звітність в Україні" з 2012 року публічні акціонерні товариства складають фінансову звітність за міжнародними
стандартами фінансової звітності (МСФЗ). У відповідності до спільного листа НБУ, Мінфіну та Держстату від
07.12.2011 року публічні акціонерні товариства можуть обрати датою переходу на МСФО - 01.01.2011 або
01.01.2012 р.
Керівництво Товариства вибрало датою переходу 01.01.2012 р. Це означає, що перша фінансова звітність по
МСФЗ складалася за звітні періоди 2013 року. В 2012 році ПАТ "Мікроприлад" складала попередню
фінансову звітність по МСФЗ. Це означає, що фінансова звітність ПАТ "Мікроприлад" в 2012 році
складається на підставі МСФЗ. Однак, ця звітність не вважається повністю відповідною МСФЗ, так як вона
відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів.
(б) Компоненти фінансового звіту , функціональна валюта та валюта звітності.
Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст 11 Закону України від 16.07.1999, № 996-XIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність складена за формами,
встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
(в) Основні засади організації обліку та облікової політики Товариства
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських
записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням
перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації згідно з принципами МСФЗ.
Для приведення показників фінансової звітності ПАТ "Мікроприлад" у відповідність з вимогами МСФЗ
Товариством здійснено трансформацію фінансової звітності, складеної за національними П(С)БО, у звітність,
формат і зміст якої відповідає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показників звіту за 2013 рік включали: вибір облікової політики і формату фінансової
звітності з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показників звітності для забезпечення подання інформації у
повній відповідності з МСФЗ.
При складанні попередніх звітів по МСФЗ в 2012 році не додержувалися деякі вимоги МСФЗ 1 та інших
стандартів. Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2012 році на підставі МСФЗ, в 2013 році
використані в якості порівнюваних даних для складання повних фінансових звітів по МСФЗ за звітні періоди
2013 року.
Підготовка фінансової звітності у відповідності з МСФЗ вимагає від керівництва робити судження, оцінки та
припущення, які впливають на суми активів, зобов'язань на звітну дату та відображення у фінансовій звітності
доходів та витрат, отриманих протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких
оцінок.
Основним припущенням керівництва є:
Принцип нарахування . Згідно з цим принципом результати операцій та інші події визнаються , коли вони

"

Зіставність.

9.Події після звітної дати: Після дати балансу не відбувалися події, що впливають на фінансово-господарський
стан Товариства.
В найближчому майбутньому ПАТ "Мікроприлад" буде продовжувати відчувати вплив нестабільної
економіки в країні.
Генеральний директор
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

2
3

2012
2013

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)?
Так (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

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

Ні (*)
X
X

д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так (*)
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)

д/н
ні

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

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

X
X
X
X
д/н
д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)
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.

Ні (*)
X
X
X

X
д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так (*)
X
X
X
X

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.

Ні (*)

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

так, створено ревізійну комісію

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
д/н

Затвердження планів діяльності
Так
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
Так
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
Ні
повноважень голови та членів
виконавчого органу
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання та припинення
Так
повноважень голови та членів
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів виконавчого
органу
Визначення розміру винагороди
Ні
для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
Ні
притягнення до майнової
відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп,
Так
реалізацію та розміщення власних
акцій
Затвердження зовнішнього
Ні
аудитора
Затвердження договорів, щодо яких
Ні
існує конфлікт інтересів
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

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)

так
ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)
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

Ні (*)
X
X
X
X
X
X

Фінансова звітність,
Так
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
Так
акціонерів після їх
проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
осіб акціонерного товариства
* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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?
Так (*)
Не проводились взагалі
Менше ніж раз на рік
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)
X
X

X
X

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

Ні (*)
X

X
X
д/н

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

ні

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

д/н

Ні (*)
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так (*)
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.

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

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)

Х
ні
так
ні

ні

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

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
д/н

недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
д/н
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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навігації
Середня кількість працівників (1)
46
Адреса, телефон:
79014, Львівська, Личакiвський, м.Львiв, вул.Нiщинського, буд.35 032 224-04-12
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2013
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

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
Накопичена амортизація 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

2

3

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

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

2690
7356
31375
24019

2690
6917
31166
24249

1090
1095

10046

9607

1100

7337

7419

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065

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
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

1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300
Код
рядка

2
1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540

72

48

144

8

1

1

22
10608

53
9555

20654
19162
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5
10047
10047
15525

15525

-10231

-11315

15341

14257

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

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

4619
5313

4210
4905

20654

19162

1800
1900

(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
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Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

За 2013 р.
Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття
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

Код
рядка
2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

За звітний період
3

За аналогічний період
попереднього року
4
1470
2783
0
0

(1601)

(2058)

725
(131)

145

150

(1016)
(38)
(15)

(917)
(23)
(80)

(1055)

(145)

(29)

(12)

(1084)

(157)

2122
2130
2150
2180
2181
2182

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290
2295
2300
2305

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)

2450
2455
2460
2465

0

0

0
-1084

0
-157

III. Елементи операційних витрат
Назва статті
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
80
633
227
478
1252
2670

За аналогічний період
попереднього року
4
1223
670
242
538
417
3090

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 попередній період

3

4
40187756

40187756

0,027

0,0039

Примітки:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від пеалізації продукції за вирахуванням
відповідних податків, зборів, знижок тощо.
Керівник
Головний бухгалтер
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Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

За 2013 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:

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250

За аналогічний
період попереднього
року
4

1381

3537

347

162

945

1093
(517)
(260)
(586)
(11)
(212)
(29)

1657
(601)
(269)
(794)
(43)
(351)
(400)
(371)

(3)
214

(12)
-5

145

166

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

3340
3345
3350
3355
3360
3365
3370
3375
3390
3395
3400
3405
3410
3415

638

234

-456
-136
144

58
123
21

8

144

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 підприємство, за якими
напрямами на які цілі вони витрачалися.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

За 2013 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

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

видаток
4

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

3500

3505
3510
3515

X

X

3520

3521
3522

3523

3524
3526
3540
3550
3551
3552
3553

3554
3556
3557
3560
3561

3562

X

X

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

3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

X
X

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

X
X
X

X
X
X

3250

X

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

X
X
X
X
X

X
X

X

3300
3305
3310

X
X
X

X
X
X

3340

X

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

3370

X

X

3375

X

X

3390
3395

X

X

3400

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число)
14
01
за ЄДРПОУ 23887224

Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"

01

найменування

Звіт про власний капітал
За 2013 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

2
4000

3

4

5

6

4005
4010
4090
4095
4100

10047

10047

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
(10231)

15525

0

15525

0

(10231)
(1084)

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10
15341

0

0

0
0
0
15341
(1084)

4110

0

4111

0

4112

0

4113
4114

0
0

4116

0

4200
4205

0
0

4210

0

4215

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

4225

0

4240
4245

0
0

4260
4265

0
0

4270

0

4275
4280

0
0

4290
4291

0
0

4295
4300

0
10047

0
0

0
15525

0
0

(1084)
(11315)

0
0

Примітки:
звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємтства протягом звітного періоду та про причини цих змін.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

0
0

(1084)
14257

Підприємство
ПАТ "Львівський інструментальний завод" за ЄДРПОУ 00222290
Територія ___________________________________________________________________________ за КОАТУУ
4610137500
Орган державного управління ________________________________________________________ за СПОДУ
06024
Організаційно-правова форма господарювання _________________________________________
за КОПФГ
Вид економічної діяльності ___________________________________________________________ за КВЕД
25.73
Середня кількість працівників _112____________________________________________________ Контрольна
сума
Одиниця виміру: тис. грн.
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2013 рік
Форма № 5 Код за ДКУД
1801008
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок
на початок року
Надійш-ло за рік Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -)
Вибуло за рік
Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення кориності
за рік Інші зміни за рік Залишок
на кінець року
первісної (переоці-неної) вартості
накопи-ченої
аморти-зації
первісна (переоцінена) вартість
накопи-чена аморти-зація
первісної (переоці-неної) вартості
накопи-ченої
амортизації первісна (переоці-нена) вартість Нако-пичена аморти-зація
первісна (переоцінена) вартість
накопи-чена аморти-зація
1
2
3
4
5
6
7
Права користування природними ресурсами
Права користування майном
020 Права на комерційні позначення 030 Права на об'єкти промислової власності
Авторське право та суміжні з ним права
060 Інші нематеріальні активи
070 31
31
29
Разом
080 31
29
Гудвіл
090 -

8
010

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
-

15
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
-

29
-

З рядка 080 графа 14
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
__-______
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
(082) __-______

одержані
за фінансовою орендою передані
в оперативну оренду
первісна (переоці-нена) вартість знос
первісна (переоці-нена) вартість знос

первісної (переоці-неної) вартості
зносу
первісна (переоці-нена) вартість знос
первісна

(переоці-нена) вартість знос первісна (переоці-нена) вартість
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
19
Земельні ділянки 100 40
Інвестиційна нерухомість 105 Капітальні витрати на поліпшення земель
110 Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 5301 3604
89
Машини та обладнання 130 7863 7360 4
7252 Транспортні засоби
140 82
77
77
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
150 443 375
+1
442 386 Тварини
160 Багаторічні насадження 170 Інші основні засоби
180 Бібліотечні фонди 190 Малоцінні необоротні матеріальні активи
200 102 102
104 102 Тимчасові (нетитульні) споруди 210 Природні ресурси 220 Інвентарна тара
230 Предмети прокату 240 Інші необоротні матеріальні активи
250 Разом
260 13831 11518 6
173 166
-

знос
11
12

13

14

15

16

17

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5301 3693 171 166 58

-

-1

-

7695

-

-

-

-

-

-

82

-

-

-

2

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

158

-

-

-

13664 11510 -

З рядка 260 графа 14
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством
обмеження права власності
(261) ______-_____
вартість оформлених у заставу основних засобів
(262) ______-_____

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1
2
3
4
Капітальне будівництво 280 Придбання (виготовлення) основних засобів 290 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів

310

-

300

-

-

-

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 Інші 330 Разом
340 З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
(341) _____________
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____________
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові
поточні
1
2
3
4
5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 дочірні підприємства
360 спільну діяльність 370 Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 акції 390 облігації
400 інші 410 1578 Разом (розд. А + розд. Б) 420 1578 З рядка 045 графа 4 Балансу
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
(421) _1578____
за справедливою вартістю
(422) __-__
за амортизованою собівартістю (423) __-___
З рядка 220 графа 4 Балансу
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю
(424) __-___
за справедливою вартістю
(425) __-__
за амортизованою собівартістю (426) _____

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка
1
2
3
4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів

Доходи

Витрати

500 дочірні підприємства
510 спільну діяльність 520 В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 Х
Проценти 540 Х
Фінансова оренда активів
550 Інші фінансові доходи і витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 Доходи від об'єднання підприємств
580 Результат оцінки корисності
590 Неопераційна курсова різниця 600 Безоплатно одержані активи
610 Х
Списання необоротних активів 620 Х
Інші доходи і витрати
630 Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
(631) __-___
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з
пов'язаними сторонами (632) __-___ %
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності
(633)
__-___
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1
2
3
Каса 640 Поточний рахунок у банку
650 5
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 Грошові кошти в дорозі 670 49
Еквіваленти грошових коштів 680 Разом
690 54
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів
Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік
Використа-но у звітному році Сторновано невикорис-тану суму у звітному році
Сума очікуваного
відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено)
додаткові відрахування
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
710 970 395 514 851
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
720 Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
740 Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
750 760 770 -

Запасні частини
850 17
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи 870 Малоцінні та швидкозношувані предмети
880
Незавершене виробництво
890 119 Готова продукція 900 1653 Товари
910 Разом
920 3923 -

860

-

-

1178 -

-

-

З рядка 920 графа 3
Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921) __3923__
переданих у переробку (922) ____-___
оформлених в заставу
(923) ____-___
переданих на комісію
(924) ____-___
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
(925) ____-___
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу
(926) ____-___
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року
у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
1
2
3
4
5
6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
940 3637 1653 1984 Інша поточна дебіторська заборгованість
950 34
34
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) ___7_____
(952) ___-_____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1
2
3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
960 Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
970 Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий
рахунок 072)
980 XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1
2
3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників 1120 валова замовникам
1130 з авансів отриманих
1140 Сума затриманих коштів на кінець року
1150 Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка
1
2
3
Поточний податок на прибуток

Сума
1210 209

1160 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1243 Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 у тому числі:
поточний податок на прибуток
1251 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
1
2
3
Нараховано за звітний рік
1300 158
Використано за рік - усього
1310 6
в тому числі на:
будівництво об'єктів
1311 придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 4
з них машини та обладнання
1313 4
придбання (створення) нематеріальних активів
1314 погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 1316 1317
XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активівКод рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою
вартістю
залишок
на початок року
надійшло за рік
вибуло за рікнараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок
на кінець року
залишок на початок року надійшло за рік
зміни вартості за рік
вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація
первісна вартість накопичена амортизація
первісна вартість накопичена амортизація
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Поточні біологічні активи - усього
в тому числі:

-

-

Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 Х
Х
Х
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)
Х
Х
Х
Х
1423 Х
Х
Х
Х
інші поточні біологічні активи 1424 Х
Х
Х
Разом 1430 -

-

Х

1420 -

Х

-

-

Х

Х

-

1422 Х

-

-

-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
(1431) ____-______
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість
поточних біологічних
активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
(1432)
_____-_____
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством
обмеження права власності
(1433) ______-____

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними
перетвореннями
Результат від
первісного визнання
Уцінка
Виручка від реалізації
Собівартість реалізації
Фінансовий
результат
(прибуток +, збиток -) від
дохід витрати
реалізації
первісного визнання та
реалізації
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 (
)
(
) (
)у тому числі:
зернові і зернобобові
1510 (
)(
- )(
)з них:
пшениця
1511 (
)(
)(
)соя 1512 (
)(
)(
)соняшник 1513 (
)(
)(
)ріпак 1514 (
)(
)(
)цукрові буряки (фабричні)
1515 (
)(
)(
)-

великої рогатої худоби
1531 (
)(
)свиней
1532 (
)(
)(
молоко
1533 (
)(
)(
вовна 1534 (
)(
)(
)яйця 1535 (
)(
)(
)інша продукція тваринництва 1536 (
)(
)додаткові біологічні активи тваринництва
1537 (
)(
)продукція рибництва
1538 (
)(
)1539 (
)(
)(
)Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 )
(
)Керівник

(
))-

____________________ /Возняк Н.Є./

Головний бухгалтер ____________________ /Сташків Т.Є./
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

(
(

-

) -

-

(

-

)-

)-

-

(

-

)-

-

-

)-

(

-

-

