
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       Жук Василь Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 
  
        29.04.2015 
        (дата) 
    М.П.     
  
  

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2014 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, 35 
  
5. Міжміський код, телефон та факс   032 224-04-12, 032 275-69-37 
  
6. Електронна поштова адреса   microprulad@gmail.com 
  

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
  
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії   29.04.2015 
    (дата) 
2. Річна інформація  опублікована у   78, Газета "Бюлетень. Цiннi папери України"   30.04.2015 
    (номер та найменування офіційного 

друкованого видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на  
власній сторінці в мережі Інтернет 

  www.microprylad.bfg.lviv.ua   29.04.2015 

    (адреса сторінки)   (дата) 



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

X 

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

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

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

  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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



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

  

33. Примітки 
"Відомості  щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутня, так як емітент не приймав ніякої участі 
у створені інших юридичних осіб. "Інформація про корпоративного секретаря" відсутня, так як корпоративний 
секретар Товариством не обирався. "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня, так як визначеня 
рейтингової оцiнки Товариство не здiйснювало. "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня, так як дивiденди у 2014 
рiк не нараховувались i не виплачувались. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" вiдсутня, так як облiгацiї 
Товариством не випускались. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" вiдсутня, так як iншi 
цiннi папери Товариством не випускались. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду " 
вiдсутня, так як викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не здiйснювався. "Iнформацiя про гарантiї 
третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" вiдсутня , так як боргових цiнних паперiв 
Товариство не випускало. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" вiдсутня, так як Товариство iпотечних 
облiгацiй не випускало. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" вiдсутня, так як iпотечних 
сертифiкатiв Товариство не випускало. "Інформація щодо реєстру іпотечних активів " відсутня, так як 
Товариство протягом звітного періоду не створювало жодних іпотечних активів. "Iнформацiя про ФОН" 
вiдсутня, так як ФОН не створювався. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" вiдсутнiй, так як товариство не 
випускало цiльових облiгацiй виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Облiгацiй та 
iнших цiнних паперiв емiтент не випускав. Викупу власних акцiй протягом звiтнього перiоду не проводилось. 
Фактiв виникнення особливої iнформацiї не було. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



III. Основні відомості про емітента 
 
1. Повне найменування Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 
юридичної особи (за наявності) 

14151200000006288 

3. Дата проведення державної реєстрації 04.03.1998 
4. Територія (область)* 46000 - Львівська 
5. Статутний капітал (грн) 10046939,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 

0,000000 

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

0,000000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 38 
  
9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

Виробництво інструментів для вимірювання, 
дослідження та навігації 26.51, Надання в оренду 
орендованого чи власного майна 68.20, - - 

10. Органи управління підприємства Вищим органом управління є загальні збори 
акціонерів 
Правління (здійснює керівництво всією поточною 
діяльністю) - Голова правління , 2 члени правління,  
Наглядової ради (контролює та регулює діяльність 
виконавчого органу) - Голова Наглядової ради,  2 
членів Наглядової ради. 
Ревізійна комісія (здійснює контроль за фінансово-
господарською діяльністю) -Ревізор 

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

Фiлiя АБ "Південний" 

2) МФО банку 385532 
3) поточний рахунок 26007310012301 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
іноземній валюті 

- 

5) МФО банку - 
6) поточний рахунок - 

  
* 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 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Регiональне вiддiлення Фонду Державного майна України 
по Львiвськiй обл. 

20823070 Україна, 79000, Львівська, -, м.Львiв, 
вул.Сiчових Стрiльцiв, 3 

0,000000 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав 
паспорт * 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості)  
Усього 0,000000 

 
* Заповнювати не обов'язково 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



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

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

Жук Василь Миколайович 

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

КВ, 107448, 18.03.1999, Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1966 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 26 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Мiкроприлад", Помiчник Голови правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис 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. 

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

Матвiїв Федiр Олексiйович 

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

КА, 639355, 21.11.1997, Личакiвським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1943 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 37 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Мiкроприлад", Начальник вiддiлу збуту 

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис 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. 

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

Гижий Наталiя Євгенiвна 

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

КС, 036638, 24.07.2002, Пустомитiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

4) рік народження** 1965 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 7 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Мiкроприлад", Провiдний iнженер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис 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. 

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

Сибiль Юрiй Миколайович 

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

КА, 668306, 11.11.1997, Шевченкiвським РВ УМВСУ 
у Львiвськiй обл. 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 17 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ВАТ "Мiкроприлад", Голова правлiння 

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис 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. 

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

Гладун Юрiй Євгенович 

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

КА, 892679, 06.08.1998, Франкiвським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

4) рік народження** 1970 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 22 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ЗАТ "Львiвське фондове агентство", директопр 

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис 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. 

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

ЗАТ "Львівське фондове агенство" 

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

22338923   

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 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис Винагорода (в т.ч. у натуральній формі) не отримував, 

посаду на будь-яких інших підприємствах не обіймає. 
Повноваження та обов'язки визначені у Статуті та 
внутрішніх документах товариства. Непогашеної 



судимості за посадові чи корисливі злочини у 
посадової особи емітента немає. Змін у складі 
посадової особи товариства у звітному періоді не 
було. 

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

Салiй Сергiй Тарасович 

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

КВ, 025129, 27.11.1998, Пустомитiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

4) рік народження** 1982 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 7 
7) найменування підприємства та попередня посада, 
яку займав** 

ТзОВ "Радехівцукор", директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 15.03.2013, Термін згідно статуту товариста 
9) опис 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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

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

особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

     прості 
іменні 

прості на 
пред'явник

а 

привілейов
ані іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Правлiння Жук Василь Миколайович КВ, 107448, 18.03.1999, 

Залiзничним РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Член правлiння Матвiїв Федiр Олексiйович КА, 639355, 21.11.1997, 
Личакiвським РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

5147 0,012807 5147 0 0 0 

Член правлiння - Головний 
бухгалтер 

Гижий Наталiя Євгенiвна КС, 036638, 24.07.2002, 
Пустомитiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Сибiль Юрiй Миколайович КА, 668306, 11.11.1997, 
Шевченкiвським РВ УМВСУ 
у Львiвськiй обл. 

216943 0,539824 216943 0 0 0 

Член Наглядової  ради Гладун Юрiй Євгенович КА, 892679, 06.08.1998, 
Галицьким РВ УМВСУ у 
Львiв.обл. 

592051 1,473212 592051 0 0 0 

Член Наглядової ради ЗАТ "Львівське фондове 
агенство" 

22338923,  25150955 62,583626 25150955 0 0 0 

Ревізор Салiй Сергiй Тарасович КВ, 025129, 27.11.1998, 
Пустомитiвським РВ УМВСУ 
у Львiв.обл. 

0 0,000000 0 0 0 0 

Усього 25965096 64,609470 25965096 0 0 0 
 
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



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 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
ЗАТ "Львiвське фондове 
агенство" 

22338923 Україна, 79000, Львівська, -, 
м.Львів, вул.Міцкевича, буд.8 

25150955 62,583626 25150955 0 0 0 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

    прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейова
ні іменні 

привілейова
ні на 

пред'явника 
Усього 25150955 62,583626 25150955 0 0 0 

 
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
 
** Не обов'язково для заповнення. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
(*) X  

Дата проведення 01.01.1900 
Кворум зборів ** 0,000000 
Опис Загальні збори акціонерів за наслідками фінансово-

господарської діяльності товариства за 2014 року не 
проводились Лист підприємства додається. 
 
                              ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
                     "М І К Р О П Р И Л А Д" 
 
       
 
        Вих.№ 1/04-15 
від "  " __________2015р.              
 
Національна комісія з цінних 
 паперів та фондового ринку 
--------------------------- 
     Відділ звітності акціонерних товариств (емітентів)   
               01010, м. Київ, вул. Московська 8, корп. 30 
 
КОПІЯ: Західне територіальне управління 
Національної комісії з цінних  
                             паперів та фондового ринку 
79008, м.Львів, пл.Міцкевича, 8 
 
ПОЯСНЕННЯ 
щодо непроведення загальних зборів акціонерів  
ПАТ "МІкроприлад" в 2014 році 
Публічне акціонерне товариство "МІкроприлад" (код 
ЄДРПОУ 23887224:, адреса:79014, Львівська обл., 
м.Львів ,  вул. Ніщинського  , буд.35) повідомляє про 
наступне: у зв'язку із важким фінансовим становищем  
підприємства, а також враховуючи відсутність 
звернень з вимогою проведення зборів вищого органу 
управління товариства з боку самих акціонерів, так і 
відсутності рішень з цього приводу з боку Наглядової 
ради, Загальні збори акціонерів ПАТ "Мікроприлад" в 
2014 календарному році не проводились. 
 Питання щодо затвердження річних показників 
діяльності ПАТ "Мікроприлад" за відповідний 
календарний період часу (2014 рік) буде включене до 
порядку денного чергових загальних зборів 
акціонерів, які заплановано провести в 2015 
календарному році.  
 
З повагою, 
Голова правління 
ПАТ "Мікроприлад "                     Жук 
В.М.   
                                                 (ПІБ) 

 
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі. 
 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я та по батькові фізичної особи 

ТОВ ""БАЛТІК ФІНАНС ГРУП" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  
Код за ЄДРПОУ 36797165 
Місцезнаходження Україна, 79012, Львівська, -, м.Львiв, вул.академiка 

Сахарова, 42 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

Серія  АВ №263312 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.09.2013 
Міжміський код та телефон 032/  294-95-06 
Факс 032/  294-95-08 
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку- 

депозитарна діяльність (а саме зберігач цінних 
паперів) 

Опис Між Зберігачем та Емітентом укладено Договір на 
ведення реєстру власників іменних цінних паперів 
№81-Е від 22..07.2013 року - договір проланговано. 

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

Публічне акціонерне товариство "Національний 
Депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження Україна, 04071, Київська, -, м.Київ, вул.Нижній Вал, 

буд.17/8, 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

АВ №189650 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Державна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 482-52-14 
Вид діяльності Провадженя професійної діяльності на фондовому 

ринку- депозитарної діяльності, а саме  депозитарної 
діяльності депозитарію 

Опис Послуги відповідно до Положення про депозитарну 
діяльність надаються на підстраві договору №E7338 
від 05.08.2013р. 

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

Мале приватне підприємство Аудиторська фірма 
"Кронос" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  
Код за ЄДРПОУ 21444899 
Місцезнаходження Україна, 03022, Київська, -, м. Київ, вул. 

Васильківська, 30 оф. 404. 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

001478 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторської палати України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.03.1996 
Міжміський код та телефон (044) 531-97-44 (45, 46) 
Факс (044) 531-97-44 (45, 46) 
Вид діяльності Аудиторська діяльність 
Опис Щодо фінансової звітності Публічного акціонерного 

товариства "Мікроприлад" станом на 31 грудня 2014 
року та за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року. 
 Дата  аудиторського висновку:  15.04.2015 р. 



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
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X. Відомості про цінні папери емітента 
 
 

1. Інформація про випуски акцій 
 
Дата реєстрації 

випуску 
Номер 

свідоцтва про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційн

ий номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість (грн.) 

Кількість акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27.10.1998 273/13/1/98 Львiвське 

територiальне 
управлiння 
Державної 
комiсiї з цiнних 
паперiв та 
фондового 
ринку 

UA4000172589 Акція проста 
бездокументар
на іменна 

Бездокументар
ні іменні 

0,25 40187756 10046939,00 100,000000 

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. 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



XI. Опис бізнесу 
 
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
Пдприємство створене 26.01.1946 року, як завод  тресту "Теплоконтроль" АВIАпрому. З початком приватизацiї 
у 1996 р. на базi "Львiвського державного заводу електровимiрювальних приладiв (ЛЗЕП), що входив до складу 
ВО "Мiкроприлад, створено ВАТ "ЛЗЕП", переiменований у 1998 р., згiдно рiшення зборiв акцiонерiв, у 
вiдкрите акцiонерне товариство "Мiкроприлад".  З 1999 року частки державної власностi не має. 
 
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 ПАТ "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)- 38 ;  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 - 579,2;   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 
Спільна діяльність з іншими організаціями 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 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали 
збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про 
конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку 
емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 
10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох 



країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної 
суми доходів за звітний рік  
Основнi види товарiв: 
- Виробництво електровимiрювальних приладiв; 
- засобiв автоматизацiї i управлiння технологiчними процесами; 
- нормуючих перетворювачiв; 
     Основнi ринки збуту - пiдприємства енергетичного комплексу України та країн СНД, метрологiчнi 
пiдроздiли рiзних галузей промисловостi. Конкурент продукцiї, яка продукується, технологiчно i технiчно-
слабший. 
-здача майна в оренду. 
 
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  - 609,3 тис.грн.,  
Транспортнi засоби - 44,6 тис.грн 
2014 рiк: 
Придбання - 1258,0 тис.грн. 
Вiдчуження - не було 
 
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  
Правочинів 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 не було. 
 
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 31.12.2014р. 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 77,8%, на кiнець звiтнього перiоду становить 72,4%. 
 
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 
грошовi розрахунки, внаслiдок чого пiдприємство не може отримати 180 тис.грн. боргу вiд Хмельницької АЕС 
за вже вiдвантажену продукцiю i змушене припинити виробництво продукцiї, орiєнтованої на енергетику. 
2. Пiдприємству вiдведеннi значнi площi земель, ставка плати за яку для промислового використання  є одною з 



найвищих в Українi (в декiлька разiв перевищує ставку деяких iнших регiонiв), внаслiдок чого плата за землю є 
обтяжливою для пiдприємства. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний 
підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Iнформацiя про вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв - є конфiденцiйною iнформацiєю. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 
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 зокрема: 
Львівський апеляційний адмінстративний суд - справа №99219/11/9104 - вилучення земельної ділянки. 
  Личаківський районний суд м.Львова - справа  №2/463/633/14 - видати уточнюючу довідку; 
 Яворівський районний суд Львівської обл. - справа №460/1127/14-а,  - про уточнюючу  довідку  про 
підтвердження пільгового стажу роботи; 
Львівський окружний адміністративний суд - справа №813/2587/14 - про стягнення з відповідача заборгованості 
по витратах різниці між сумою пенсій; 
Львівський окружний адміністративний суд  - справа №813/4998/14 - про стягнення заборгованості по витратах  
різниці пенсій. 
 
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. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Найменування основних 

засобів  
Власні основні засоби 

(тис. грн.)  
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.)  
Основні засоби, всього 

(тис. грн.)  
 на початок 

періоду  
на кінець 
періоду 

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

на початок 
періоду  

на кінець 
періоду  

1 3 4 5 6 7 8 
1. Виробничого 
призначення:  

6917 7710 0 0 6917 7710 

будівлі та споруди 5531 6395 0 0 5531 6395 
машини та обладнання 434 416 0 0 434 416 
транспортні засоби 11 0 0 0 11 0 
інші 941 899 0 0 941 899 
2. Невиробничого 
призначення:  

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
інші 0 0 0 0 0 0 
Усього  6917 7710 0 0 6917 7710 
Опис Основнi засоби, що перебувають у власностi, є у 

постiйному користуваннi. Суттєвих змiн, викликаних 
надзвичайними подiями, у вартостi основних засобiв 
станом на 31.12.2014р. 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 За звітний період За попередній період 
1 2 3 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)  13673 14257 
Статутний капітал (тис. грн.)  10047 10047 
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)  10047 10047 
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними 

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

Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 3626 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 3626 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається. 

 
3. Інформація про зобов’язання емітента 

 
Види зобов'язань Дата 

виникнення 
Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.) 

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0,00 X X 



у тому числі:     
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X 
у тому числі:     
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X 
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0,00 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X  X X 

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

X 0,00 X X 

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

X 0,00 X X 

Податкові зобов'язання X 26,00 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X 
Інші зобов'язання X 6241,00 X X 
Усього зобов'язань X 6267,00 X X 
Опис 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. 

 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Мале приватне підприємство Аудиторська фірма 
"Кронос" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 

21444899 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

1478 26.01.2001 

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

  № 98 26.01.2001 23 .12.2015 

  
* 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. 
 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Кронос" 
ліцензія  Аудиторської палати України № 001478 від 27.03.1996р. 
Свідоцтво  про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001р. №1478 
03022 Київ, вул.Васильківська,30 офіс 2.404. 
тел./факс: 531 97 45 (44,46) 
 
 
Основні відомості про  аудиторську фірму "Кронос": 
Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма "Кронос" 
Індивідуальний код: 21444899 
Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма "Кронос" 
Індивідуальний код філії: 25665835 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за  №  1478 від 26 січня 2001 року , видане 
згідно рішення № 98  Аудиторської палати   України  від 26.01.2001 р , дія якого подовжена до 23 грудня 
2015року. 
Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для 
проведення обовязкового аудиту , виданого на підставі  рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) 
від 24.12.2014р. № 304/4 
Директор КФ МПП АФ "Кронос" -Аудитор Вуколова Ольга Олександрівна: Сертифікат аудитора серії А № 
000642 від 25.01.1996р, чинний до 25.01.2020 року. 
Аудитор - керівник групи  Салдан Галина Романівна Сертифікат аудитора серії А № 004618 від 30.03.2001р, 
чинний до 30.03.2020 року. 
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. 
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. 
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46) 
 
ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад" станом на 31 грудня 2014 року 
та за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року. 
 
1.Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Публічного акціонерного товариства 
"Мікроприлад", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
2.Вступний параграф 
Основні відомості про емітента: 
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 Виконавчий 
комітет Львівської міської ради 
Від 08.12.1995р., номер запису №1415200000006288 
 
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 
 
 
 
Нами, у відповідності до договору про проведення аудиту від 19.03.2015р. №17/0/2015 проведена аудиторська 
перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад"  (надалі - ПАТ 
"Мікроприлад "), яка складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за рік, що 
закінчився 31 грудня 2014 року, що включає фінансові звіти, складені на бланках за формами, затвердженим 
Міністерством фінансів України: 
-     Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2014р. ( Форма №1 );  
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2014 рік 
 ( Форма №2 ); 
- Звіт про рух грошових коштів  за 2014 рік ( за прямим методом ) ( Форма №3 ); 
- Звіт про зміни у  власному капіталі за 2014 рік  ( Форма №4 ), 
- Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 
пояснення  до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2014 р. 
         Аудитором  визначена  прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при її 
складанні., а саме Міжнародні стандарти фінансової звітності ( МСФЗ ).  
Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог МП(С)БО визначило облікову 
політику. Облікова політика затверджена Наказом "Про облікову політику" №1/9/09-13 від 9.09.2013 року. 
Впродовж 2014 року  зміни в облікову політику не  вносились.  Важливими аспектами облікової політики є такі 
її положення: 
" Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із використанням 
прямолінійного методу на протязі строку корисного використання за кожним об'єктом основних засобів:.  
" Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському 
обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію. Інші фінансові 
інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. 
" Запаси визнаються  на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю 
реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на збут. Аналіз 
співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) запасів у товаристві є нижчою, 
ніж чиста вартість реалізації. Встановлений обліковою політикою метод оцінки вибуття запасів - метод  
ідентифікованої собівартості. 
" Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, 
зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначається 
методом застосування абсолютної суми заборгованості.  
" Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх 
отриманням.  
" Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату 
балансу за теперішньою (дисконтною) вартістю.     Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за 
вартістю погашення (не дисконтується). Сумнівна  дебіторська заборгованість віднесена на витрати періоду.                                                                                                                                                                      
Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації 
невикористаних відпусток. 



" Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в тому звітному періоді, коли реально була 
здійснена господарська операція:  відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу 
у повному обсязі. 
" Витрати  відображаються за методом нарахування. 
"  Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань  здійснюється згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" та Інструкції 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291. 
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "Кронос" 
ліцензія  Аудиторської палати України № 001478 від 27.03.1996р. 
Свідоцтво  про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001р. №1478 
03022 Київ, вул.Васильківська,30 офіс 2.404. 
тел./факс: 531 97 45 (44,46) 
 
 
Основні відомості про  аудиторську фірму "Кронос": 
Назва підприємства : Мале приватне підприємство Аудиторська фірма "Кронос" 
Індивідуальний код: 21444899 
Назва філії : Київська філія малого приватного підприємства аудиторська фірма "Кронос" 
Індивідуальний код філії: 25665835 
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за  №  1478 від 26 січня 2001 року , видане 
згідно рішення № 98  Аудиторської палати   України  від 26.01.2001 р , дія якого подовжена до 23 грудня 
2015року. 
Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторської фірми встановленим стандартам для 
проведення обовязкового аудиту , виданого на підставі  рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ) 
від 24.12.2014р. № 304/4 
Директор КФ МПП АФ "Кронос" -Аудитор Вуколова Ольга Олександрівна: Сертифікат аудитора серії А № 
000642 від 25.01.1996р, чинний до 25.01.2020 року. 
Аудитор - керівник групи  Салдан Галина Романівна Сертифікат аудитора серії А № 004618 від 30.03.2001р, 
чинний до 30.03.2020 року. 
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. 
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. 
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46) 
 
ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад" станом на 31 грудня 2014 року 
та за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року. 
 
1.Адресат: Акціонерам (власникам цінних паперів), керівництву Публічного акціонерного товариства 
"Мікроприлад", Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 
2.Вступний параграф 
Основні відомості про емітента: 
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 Виконавчий 
комітет Львівської міської ради 
Від 08.12.1995р., номер запису №1415200000006288 
 
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 
 
 
 
Нами, у відповідності до договору про проведення аудиту від 19.03.2015р. №17/0/2015 проведена аудиторська 
перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад"  (надалі - ПАТ 
"Мікроприлад "), яка складена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за рік, що 
закінчився 31 грудня 2014 року, що включає фінансові звіти, складені на бланках за формами, затвердженим 
Міністерством фінансів України: 
-     Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31.12.2014р. ( Форма №1 );  
- Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2014 рік 
 ( Форма №2 ); 
- Звіт про рух грошових коштів  за 2014 рік ( за прямим методом ) ( Форма №3 ); 
- Звіт про зміни у  власному капіталі за 2014 рік  ( Форма №4 ), 
- Примітки до фінансової звітності, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 
пояснення  до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2014 р. 
         Аудитором  визначена  прийнятність концептуальної основи фінансової звітності, яка застосована при її 
складанні., а саме Міжнародні стандарти фінансової звітності ( МСФЗ ).  
Товариство з врахуванням особливостей своєї діяльності на підставі вимог МП(С)БО визначило облікову 
політику. Облікова політика затверджена Наказом "Про облікову політику" №1/9/09-13 від 9.09.2013 року. 
Впродовж 2014 року  зміни в облікову політику не  вносились.  Важливими аспектами облікової політики є такі 
її положення: 
" Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із використанням 
прямолінійного методу на протязі строку корисного використання за кожним об'єктом основних засобів:.  
" Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюють та відображають у бухгалтерському 
обліку та звітності за їх справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію. Інші фінансові 
інвестиції відображені за їх справедливою вартістю. 
" Запаси визнаються  на дату звіту за найменшою з двох величин: собівартістю чи чистою вартістю 
реалізації. Чиста вартість реалізації розраховується як ціна реалізації, зменшена на витрати на збут. Аналіз 
співвідношення вказаних величин показав, що собівартість (історична вартість) запасів у товаристві є нижчою, 
ніж чиста вартість реалізації. Встановлений обліковою політикою метод оцінки вибуття запасів - метод  
ідентифікованої собівартості. 
" Дебіторська заборгованість оцінюється за чистою вартістю реалізації, тобто за первісною вартістю, 
зменшеною на суму створеного резерву сумнівних боргів. Величину резерву сумнівних боргів визначається 
методом застосування абсолютної суми заборгованості.  
" Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх 
отриманням.  
" Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату 
балансу за теперішньою (дисконтною) вартістю.     Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за 
вартістю погашення (не дисконтується). Сумнівна  дебіторська заборгованість віднесена на витрати періоду.                                                                                                                                                                      
Поточні забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації 
невикористаних відпусток. 
" Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в тому звітному періоді, коли реально була 
здійснена господарська операція:  відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу 
у повному обсязі. 
" Витрати  відображаються за методом нарахування. 
"  Бухгалтерський облік та оцінка зобов'язань  здійснюється згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" та Інструкції 
про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291. 
Аудитор не  отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво 
викривлена у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом  цінних паперів та подається до Комісії. 
 
6.3.  Виконання значних правочинів 
          Виконання значних правочинів (коли ринкова вартість майна чи послуг, що є предметом правочину, 
складає 10 чи більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) здійснюється у 
відповідності до статті 70 розділу XIII Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. №514-VI зі 
змінами. 
Вартість активів станом на 31.12.2014 року складає 19940 тис. грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає 



аудиторським процедурам складає 1994 тис. грн. ПАТ "Мікроприлад" у 2014 році відповідно до ст.70 Закону 
України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значного правочину (10 і більше відсотків вартості 
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). Перевіркою порушень не встановлено. 
 
6.4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам 
законодавства 
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю Емітента, вважає за необхідне зазначити наступне: 
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, 
забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає 
адміністративний та бухгалтерський контроль. Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень 
між працівниками Емітента таким чином, щоб жоден працівник Емітента не мав  змоги зосередити у своїх 
руках усі необхідні для повної операції повноваження. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів 
Емітента, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. 
Керівництво ПАТ "Мікроприлад" 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. 
 
   6.5. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства 
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Публічного акціонерного 
товариства  "Мікроприлад" внаслідок шахрайства. Цей висновок зроблений на підставі здійснених аудитором 
процедур, що передбачені МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності". 
 
Підпис аудитора, що проводив перевірку  
 Аудитор   ТОВ  АФ "Кронос"                                                                                            Салдан Г.Р.                              
Сертифікат аудитора  № 004618  
Від 30.03.2001р, чинний до30.03.2020 року. 
 
 Директор ТОВ АФ "Кронос"         О.О. Вуколова            
Сертифікат аудитора  № 000642  
від 25.01.1996 р, чинний до до 25.01.2020 року року. 
 
 
 Дата  аудиторського висновку:  15.04.2015 р. 
 
Адреса аудитора 
Місце знаходження: 01014, м. Київ, Печерський р-н, вул. Струтинського, 6. 
Поштова адреса: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30 оф. 404. 
Телефон/факс: 531-97-44 (45, 46) 
 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 
Інформація про стан корпоративного управління  

Загальні збори акціонерів 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2012 0 0 
2 2013 1 0 
3 2014 0  

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

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування)  X 
Підняттям рук  X 
Інше (запишіть) зборів не було 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

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

ні 

 
Органи управління 

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

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 
відсотками акцій 

1 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 2 



відсотками акцій 
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб  
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 
трьох років? 

2 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так (*) Ні (*) 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше (запишіть) комітети не створені 
Інше (запишіть) комітети не створені 

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

ні 

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

 Так (*) Ні (*) 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  
Знання у сфері фінансів і менеджменту X  
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками? 

 Так (*) Ні (*) 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

X  

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

 X 

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

 X 

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

X  

Інше (запишіть) д/н 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві 
ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду 
ревізора / ні) 

так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1 
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 

0 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 



акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань 
(*) 

 Загальні збори 
акціонерів 

Наглядова рада Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів)  

Так Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового 
звіту, або балансу, або бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення 
повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів виконавчого 
органу 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий 
випуск акцій 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення власних 
акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього 
аудитора 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких 
існує конфлікт інтересів  

Ні Так Ні Ні 

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці. 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) 

так  

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) 

ні 

Які документи існують  у вашому акціонерному товаристві? 
 Так (*) Ні (*) 
Положення про загальні збори акціонерів    X 
Положення про наглядову раду   X 
Положення про виконавчий орган  X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 
Положення про акції акціонерного товариства   X 
Положення про порядок розподілу прибутку   X 
Інше (запишіть)  Статут товариства 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства (*)? 



 Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Публікується 
у пресі, 

оприлюднюєт
ься в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 

надаються на 
запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Ні Так Так Так 

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

Ні Ні Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Так Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Так Ні Так Ні Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Так Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Ні Ні 

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

так  

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

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

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

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

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

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому 

році? 
 Так (*) Ні (*) 
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X 



Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились   X 
Інше (запишіть) д/н 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. 
 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так (*) Ні (*) 
З власнї ініціативи   X 
За дорученням загальних зборів   X 
За дорученням наглядової ради X  
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 
Інше (запишіть) д/н 

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

ні 

 
 

 
Залучення  інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління  

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

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

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

років*? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились Х 

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

ні 

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

так  

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

ні 

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

01.01.1900 

яким органом управління прийнятий: д/н 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) 

ні 

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання 
кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на 
джерело розміщення їх тексту), відхилення та 
причини такого відхилення протягом року  

д/н 



 
Звіт про корпоративне управління* 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для 
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам 
та зміну їх складу за рік. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 
фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 
встановлений у статуті фінансової установи розмір. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
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). 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
загальний стаж аудиторської діяльності 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 



випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
наявність механізму розгляду скарг 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 
Підприємство не являється фінансовою установою 
 
 
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад" за ЄДРПОУ 23887224 
Територія  за КОАТУУ 4610137200 
Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Виробництво інструментів для вимірювання, дослідження та 
навігації 

за КВЕД 26.51 

Середня кількість працівників, осіб (1) 38   
Адреса, телефон: 79014, Личакiвський, м.Львiв, вул.Нiщинського, 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 31.12.2014 
 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000    
первісна вартість 1001    
накопичена амортизація 1002    
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2690 2690  
Основні засоби 1010 6917 7710  
первісна вартість 1011 31166 27928  
знос 1012 24249 20218  
Інвестиційна нерухомість 1015    
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016    
Знос інвестиційної нерухомості 1017    
Довгострокові біологічні активи 1020    
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021    
Накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 

1022    

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

1030    

інші фінансові інвестиції 1035    
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040    
Відстрочені податкові активи 1045    
Гудвіл 1050    
Відстрочені аквізиційні витрати 1060    
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065    

Інші необоротні активи 1090    
Усього за розділом I 1095 9607 10400  
II. Оборотні активи     
Запаси 1100 7419 7386  
- виробничі запаси 1101 2896 2886  
- незавершене виробництво 1102 160 211  
- готова продукція 1103 2177 2107  
- товари 1104 2186 2182  
Поточні біологічні активи 1110    
Депозити перестрахування 1115    
Векселі одержані 1120    



Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 430 383  

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
за виданими авансами 1130 1562 1622  
з бюджетом 1135 34 24  
- у тому числі з податку на прибуток 1136    
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1140    

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 

1145    

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 48 29  
Поточні фінансові інвестиції 1160    
Гроші та їх еквіваленти 1165 8 14  
- готівка 1166    
- рахунки в банках 1167 8 14  
Витрати майбутніх періодів 1170 1   
Частка перестраховика у страхових резервах 1180    
- в резервах довгострокових зобов'язань 1181    
- в резервах збитків або резервах належних виплат 1182    
- в резервах незароблених премій 1183    
- в інших страхових резервах 1184    
Інші оборотні активи 1190 53 82  
Усього за розділом II 1195 9555 9540  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200    

Баланс 1300 19162 19940  
Пасив Код 

рядка 
На початок 

звітного періоду 
На кінець звітного 

періоду 
На дату переходу 

на міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10047 10047  
Капітал у дооцінках 1405    
Додатковий капітал 1410    
- емісійний дохід 1411    
- накопичені курсові різниці 1412    
Резервний капітал 1415    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4210 3626  
Неоплачений капітал 1425    
Вилучений капітал 1430    
Інші резерви 1435    
Усього за розділом I 1495 14257 13673  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов'язання 1500    
Пенсійні зобов'язання 1505    
Довгострокові кредити банків 1510    
Інші довгострокові зобов'язання 1515    
Довгострокові забезпечення 1520    
- довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521    
Цільове фінансування 1525    
- благодійна допомога 1526    
Страхові резерви 1530    
- резерв довгострокових зобов'язань 1531    
- резерв збитків або резерв належних виплат 1532    
- резерв незароблених премій 1533    
- інші страхові резерви 1534    
Інвестиційні контракти 1535    
Призовий фонд 1540    
Резерв на виплату джек-поту 1545    
Усього за розділом II 1595    
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600    
Векселі видані 1605    
Поточна кредиторська заборгованість за:     
довгостроковими зобов'язаннями 1610    



товари, роботи, послуги 1615 422 398  
розрахунками з бюджетом 1620 26 26  
- у тому числі з податку на прибуток 1621    
розрахунками зі страхування 1625 19 17  
розрахунками з оплати праці 1630 52 49  
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 

1635 176 176  

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками 
з учасниками 

1640    

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645    

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650    

Поточні забезпечення 1660    
Доходи майбутніх періодів 1665    
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670    
Інші поточні зобов'язання 1690 4210 5601  
Усього за розділом IІІ 1695 4905 6267  
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700    

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800    

Баланс 1900 19162 19940  
 
(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   Жук Василь Миколайович 

 
 Головний бухгалтер   Гижий Наталiя Євгенiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад" за ЄДРПОУ 23887224 
 найменування   

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
 

За 2014 р. 
 Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 
І. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1192 1470 
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011   
Премії, передані у перестрахування 2012   
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013   
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014   
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1012) (1601) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070   
Валовий:    
прибуток 2090 180  
збиток 2095  (131) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105   
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110   
- зміна інших страхових резервів, валова сума 2111   
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112   
Інші операційні доходи 2120 870 145 
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121   

- дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122   

Адміністративні витрати 2130 (884) (1016) 
Витрати на збут 2150 (39) (38) 
Інші операційні витрати 2180 (711) (15) 
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181   

- витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182   

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190   
збиток 2195 (584) (1055) 
Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220   
Інші доходи 2240   
- дохід від  благодійної допомоги 2241   
Фінансові витрати 2250   
Втрати від участі в капіталі 2255   
Інші витрати 2270  (29) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275   
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290   
збиток 2295 (584) (1084) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305   

Чистий фінансовий результат:    
прибуток 2350   
збиток 2355 (584) (1084) 

II. Сукупний дохід 
Стаття Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 



1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   
Накопичені курсові різниці 2410   
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415   

Інший сукупний дохід 2445   
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455   
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -584 -1084 

III. Елементи операційних витрат 
Назва статті Код 

рядка 
За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 56 80 
Витрати на оплату праці 2505 579 633 
Відрахування на соціальні заходи 2510 205 227 
Амортизація 2515 465 478 
Інші операційні витрати 2520 1341 1252 
Разом 2550 2646 2670 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Стаття Код 

рядка 
За звітній період За попередній період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 40187756 40187756 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605   
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0,0145 -0,027 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   
Дивіденди на одну просту акцію 2650   

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

 
 Головний бухгалтер   Гижий Наталiя Євгенiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад" за ЄДРПОУ 23887224 
 найменування   

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

 
За 2014 р. 

 Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності    
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1096 1381 
Повернення податків і зборів 3005   
у тому числі податку на додану вартість 3006   
Цільового фінансування 3010   
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011   
Надходження авансів від покупців і замовників 3015   
Надходження від повернення авансів 3020  347 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

3025   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035   
Надходження від операційної оренди 3040 969 945 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045   
Надходження від страхових премій 3050   
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055   
Інші надходження 3095   
Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 3100 1055 1093 
Праці 3105 (560) (517) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (298) (260) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (549) (586) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116  (11) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (182) (212) 
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118  (29) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (62)  
Витрачання на оплату повернення авансів 3140   
Витрачання на оплату цільових внесків 3145   
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150   
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155   
Інші витрачання 3190  (3) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -459 214 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:    
фінансових інвестицій 3200   
необоротних активів 3205 245 145 
Надходження від отриманих:    
відсотків 3215   
дивідендів 3220   
Надходження від деривативів 3225   
Надходження від погашення позик 3230   
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235   

Інші надходження 3250   
Витрачання на придбання:    
фінансових інвестицій 3255   
необоротних активів 3260 (1219) (39) 
Виплати за деривативами 3270   
Витрачання на надання позик 3275   
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280   



Інші платежі 3290   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -974 106 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:    
Власного капіталу 3300   
Отримання позик 3305 2046 182 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310   
Інші надходження 3340 1110  
Витрачання на:    
Викуп власних акцій 3345   
Погашення позик 3350 655 638 
Сплату дивідендів 3355   
Витрачання на сплату відсотків 3360   
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365   
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370   
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375   

Інші платежі 3390 (1062)  
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1439 -456 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6 -136 
Залишок коштів на початок року 3405 8 144 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410   
Залишок коштів на кінець року 3415 14 8 

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

 
 Головний бухгалтер   Гижий Наталiя Євгенiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад" за ЄДРПОУ 23887224 
 найменування   

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

 
За 2014 р. 

 Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006 
 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період попереднього 
року 

  надходження видаток надходження видаток 
1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності 

     

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500     

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

3515     

збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових 
операцій 

3520     

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521     

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

3522     

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

3523     

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524     

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526     

Фінансові витрати 3540 X  X  
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550     

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

3552     

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

3553     

- зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554     

- зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556     

- зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557     

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560     

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

3561     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563     

- збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 

3564     



розрахунками з оплати праці 
- збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566     

- збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567     

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570     

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

3195     

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності 

     

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

3235     

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

3280  X  X 

Інші платежі 3290 X  X  
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295     

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності 

     

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

3310  X  X 

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

3365 X  X  

Придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 X  X  

Виплати неконтрольованим часткам 
у дочірніх підприємствах 

3375 X  X  

Інші платежі 3390 X  X  
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395     

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400     

Залишок коштів на початок року 3405  X  X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410     

Залишок коштів на кінець року 3415     
 
Примітки: 



Підприємство працює за прямим методом 
 
 
 Керівник   Жук Василь Миколайович 

 
 Головний бухгалтер   Гижий Наталiя Євгенiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



 коди 
Дата (рік, місяць, число) 15 01 01 

Підприємство Публічне акцiонерне товариство "Мiкроприлад" за ЄДРПОУ 23887224 
 найменування   

 
Звіт про власний капітал 

 
За 2014 р. 

 Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 10047    4210   14257 
Коригування:          
Зміна облікової політики 4005        0 
Виправлення помилок 4010        0 
Інші зміни 4090        0 
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 10047 0 0 0 4210 0 0 14257 

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 

4100     (584)   (584) 

Інший сукупний дохід за звітний 
період 

4110        0 

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 

4111        0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 

4112        0 

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

4114        0 

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

4205        0 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210        0 

Сума чистого прибутку, належна 
до бюджету відповідно до 
законодавства 

4215        0 



Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів 

4220        0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225        0 

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

4245        0 

Вилучення капіталу:          
Викуп акцій (часток) 4260        0 
Перепродаж викуплених акцій 
(часток) 

4265        0 

Анулювання викуплених акцій 
(часток) 

4270        0 

Вилучення частки в капіталі 4275        0 
Зменшення номінальної вартості 
акцій 

4280        0 

Інші зміни в капіталі 4290        0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291        0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 (584) 0 0 (584) 
Залишок на кінець року 4300 10047 0 0 0 3626 0 0 13673 

 
Примітки: 
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін. 
 
 
 Керівник   Жук Василь Миколайович 

 
 Головний бухгалтер   Гижий Наталiя Євгенiвна 
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ 
Версія 09.05.02  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV 

 



Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (примітки) 

 
 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Мікроприлад" 
Текстовий формат "Пояснювальна записка (Примітки)до фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 
2014р". 
 
ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧУЄТЬСЯ  31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ  
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан 
ПАТ "Мікроприлад"  (надалі - Товариство) станом на      31 грудня 2014 року, а також результати його 
діяльності, рух грошових коштів та зміни в капіталі за рік, що закінчується цією датою, у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - "МСФЗ") 
: При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 
" вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та послідовне застосування цих принципів; 
" прийняття суджень та оцінок, які є обґрунтованими та зваженими; 
" інформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття і пояснення будь-яких істотних 
відступів від них у звітності; та 
" підготовку звітності Товариства як організації, яка здатна продовжувати діяльність на безперервній 
основі, якщо не існують у найближчому майбутньому передумови, які б свідчили про протилежне. 
Керівництво також несе відповідальність за: 
" створення, впровадження та підтримання у Товариства ефективної та надійної системи внутрішнього 
контролю; 
" ведення достовірної облікової документації, яка б розкривала з обґрунтованою впевненістю у будь-який 
час фінансовий стан Товариства і котра б свідчила про те, що фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ; 
" ведення облікової документації у відповідності до законодавства та Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку України; 
" застосування необхідних заходів щодо збереження активів Товариства; 
" виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень. 
Від імені керівництва 
 
Голова правління   
ПАТ " Мікроприлад"     
 
ПІБ___________________________________Жук В.М. 
 
 
 
2. Примітки до річної фінансової звітності ПАТ "Мікроприлад" 
 
2.1 Примітки до форми №1  Баланс станом на 31.12.2014 року 
 
Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 
"Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi 
активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та 
використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, 
торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi 
активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних 
активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 
Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до 
придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повертаються. 
Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зі всiх витрат на створення, 
виробництво та пiдготовку активу до використання. Наступнi витрати на нематерiальний актив збiльшують 
собiвартiсть нематерiального активу, якщо iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування 
активiв майбутнiх економiчних переваг, якi перевищать його первiсно оцiнений рiвень ефективності; цi затрати 
можливо достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу. Якщо наступнi витрати на нематерiальний 
актив необхiднi для пiдтримки попередньо оцiненої ефективностi активу, вони признаються витратами перiоду. 
Змiна первiсної вартостi та параметрiв амортизацiї нематерiального активу допускається у випадку перегляду 
лiцензiйної угоди. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв виконується щомiсячно прямолiнiйним 
методом, виходячи зі строку корисного використання. Строк корисного використання визначається при вводi в 
експлуатацiю. Станом на 31.12.2014 року нематерiальнi активи у підприємства не обліковуються.  



 
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 ходi дiяльностi. Станом на 31.12.2014 року у Товариства відсутня інвестиційна нерухомість. 
 
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 31166 тис. грн., на кiнець - 27928 тис.грн. На протязі 2014 року списано  основних 
засобів на суму 4496 тис.грн., в т.ч. машини та обладнання  на суму 1982 тис. грн., інструменти, прилади та 
інвентар на суму  2447 тис. грн., транспортні засоби - 47 тис.грн., інші основні засоби 20 тис.грн. Накопичена 
амортизацiя на початок звiтного перiоду дорiвнює 24249 тис. грн., на кiнець - 20218 тис. грн. Списані основнi 
засоби  за первiсною вартістю за рахунок зносу. Придбання основних засобів у 2014 році  ПАТ "Мікроприлад" 
здійснено на суму 1258 тис.грн..  
Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів становить 993 тис.грн. 
Незавершені капітальні інвестиції на кінець звітного року становлять 2690 тис.грн. 
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 
матерiальних активiв - у сумi 100 % їхньої вартостi у першому мiсяцi використання таких об'єктiв, iнших 
необоротних матерiальних активiв та нематерiальних активiв - прямолiнiйний метод.  
 
 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. 
 
Загальна балансова вартiсть запасiв наводиться згiдно з МСБО 2 "Запаси" та складає на початок звiтного 
перiоду 7419 тис. грн., на кiнець - 7386 тис. грн. У валюту балансу включенi вартiсть виробничих запасiв. У 
первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на 
заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу 
постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням 
запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92. Якщо запаси отриманi безкоштовно, то їхньою первiсною вартiстю є 
їх справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi у статутний капiтал пiдприємства, то їхньою первiсною 
вартiстю є погоджена учасниками пiдприємства справедлива вартiсть. Якщо запаси отриманi в обмiн на подiбнi 
запаси, то первiсною вартiстю отриманих запасiв є балансова вартiсть переданих запасiв. У випадках, коли 
балансова вартiсть переданих запасiв перевищує їх справедливу вартiсть, первiсною вартiстю придбаних 
запасiв буде справедлива вартiсть переданих запасiв. Рiзниця мiж ними списується на витрати звiтного перiоду. 
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 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів..   
 
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 430 тис. грн., на кiнець - 383 тис. грн.  Дебiторська заборгованiсть за 
розрахунками з бюджетом (на початок звiтного року - 34 тис. грн., на кiнець - 24 тис. грн.). Дебіторська 
заборгованість за виданими авансами  - на початок року - 1562 тис.грн.; на кінець року - 1622 тис.грн. Iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть на початок 2014 року становить  48 тис. грн., на кiнець 2014 року -29  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 8 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 14 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, 14 тис.грн. залишок на поточному рахунку в банку на кінець звітного періоду. 
 
 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. 
    Нерозподілений прибуток  на  01.01.2014р. становить 4210 тис.грн.; на 31.12.2014р. дорiвнює  3626 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. 
Поточні зобов`язання Товариства на кінець 2014 року  становлять 6267 тис.грн. 
 Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської                       
заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла 
в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:.  Поточна 
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 422 тис. грн., на 
кiнець - 398 тис. грн. Поточні зобов"язання з одержаних авансів - 176 тис.грн. на початок року; 176 тис.грн. на 
кінець року; Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 26 тис. грн., на кiнець - 26 тис. 
грн.)  Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 19 тис. грн., на кiнець - 17 тис. грн.)  
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок -52 тис. грн., на кiнець - 49 тис. грн.). 
Кредиторська заборгованість за розрахунками за іншими зобов`язаннями  на початок року становить  4210 
тис.грн., на кінець року 5601  тис.грн. 
 
Визнання доходiв i витрат. 
 Доходи пiдприємства 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 
усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18. 
 
 Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних 
засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових 
бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв 
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. 
.  
2.2 Примітки до форми №2 Звіт про фінансові результати за 2014 рік 



 
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi 
витрати за звiтний перiод становлять 884 тис. грн.,  матеріальні затрати -56 тис. грн., витрати на оплату праці - 
579 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 205_ тис. грн., амортизація -_465 тис. грн., інші операційні 
витрати -_1341  тис. грн. 
 Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний 
перiод становлять  39 тис. грн.  
Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства 
немає. 
 
2.3 Примітки до форми №3 Звіт про рух грошових коштів за 2014 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.. 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. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв 
та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi 
в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть.  
Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв 
незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до 
МСБО 23 "Витрати на позики". 
 
 Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014р.  
     складаються  з коштiв в нацiональнiй валютi та в іноземній валюті, що знаходяться в банку на поточних 
рахунках в сумi 14 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 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 товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв 
постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, 
виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд 
операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - мінус 459  тис. грн.  
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути 
класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних 
активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 
розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає 
виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових 
активiв.  
 Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -мінус 974 тис. грн. 
(видаток).  
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних 
паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. 
Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд 
випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання 
або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску 
незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або 



довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем 
для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд 
фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить  1439 тис. грн. Залишок коштiв на початок  року становить 8 
тис. грн. , а на кінець року 14 тис.грн. 
Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у ПАТ " Мікроприлад" немає. 
 
 
2.4 Примітки до форми №4 Звіт про власний капітал за 2014 рік 
 
Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: 
на 31.12.2014 чистий прибуток становить мінус 584 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi 
Статутного капiталу - 10047 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Нерозподiлений прибуток:4210 тис. 
грн. - на початок звiтного року, 3626 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ 
"Мікроприлад"  не змiнювався у 2014 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 10047 тис. грн., який 
станом на 31.12.2014р. 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. 
3. 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.  
Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення 
вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 17.11.2004р. №485.  
Станом на 31.12.2014р.вартість чистих активів ПАТ "Мікроприлад" становлять 13673 тис.грн., що перевищує 
розмір статутного капіталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в 
установленому порядку. Тому розмір статутного капіталу не  підлягає коригуванню. 
Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне 
акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого 
статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого та кожного 
наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов"язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 
Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, 
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації. 
Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів 
та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал. 
Станом на 31.12.2014 р. чисті активи ПАТ "Мікроприлад"  складають: 
 
  ,  
тис. грн.. 
1  1.АКТИВИ 
 
1.1 Необоротні активи 
1.1.1Незавершені капітальні інвестиції  
 
10400 
2690 
2              1.1.1  Основні засоби 7710 
 1.2 Оборотні активи 
 9540 
  1.2.1 Запаси 
 7386 
  1.2.2 Дебіторська заборгованість 
 2140 
 1.2.3 Гроші та їх еквіваленти 
 14 
1  
1.3 Необоротні активи утримувані для продажу 0 
                                                                                                        0 



   
1 1.4 Усього активів 19940 
 2.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  
 2.1Довгострокові зобов'язання                                             0 
2 2.2 Поточні зобов'язання 6267 
 2.3 Зобов"язання.пов"язані з необоротними активами,утримуваними для продажу                                            
 2.4 Усього зобов`язань                 0 
 
 
6267 
   
2   
3 3.ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.4) 13673 
4 3.1СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 10047 
4 Неоплачений капітал 0 
4 Вилучений капітал 0 
5 Відвернення (рядок 3 - рядок 4)                                  3626 
 
Таким чином, станом на 31.12.2014р. чисті активи ПАТ  "Мікроприлад"  дорівнюють 13673 тис. грн., що 
перевищує  розмір статутного капіталу товариства на  3626 тис. грн., тобто  знаходяться у межах діючого 
законодавства.  
 
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ "Мікроприлад"  знаходиться у межах діючого 
законодавства. 
 
4.Події після звітної дати: Після дати балансу не відбувалися події, що впливають на фінансово-господарський 
стан Товариства. 
 
Голова правління                                                        Жук Василь Миколайович. 
Головний бухгалтер                                                     Гижий Наталія Євгенівна. 
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