Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор
(посада)

Жук Василь Миколайович
(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

17.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

23887224

4. Місцезнаходження

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

5. Міжміський код, телефон та факс

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

6. Електронна поштова адреса

microprylad@gmail.com

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

3. Річна інформація розміщена на
сторінці в мережі Інтернет

№76, Газета "Відомості Національної комісії
цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного
друкованого видання)
www.microprylad.bfg.lviv.ua
(адреса сторінки)

18.04.2018
(дата)
20.04.2018
(дата)
20.04.2018
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов’язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi у Товариства немає. Емiтент не належить до будь-яких об`єднань
пiдприємств. Вiдомостей щодо засновникiв емiтента - фiзичних осiб, немає. Інформація про посаду
корпоративного секретаря відсутня у зв'язку із відсутністю корпоративного управління. Iнформацiя про
рейтингове агенство вiдсутня, так як визначеня рейтингової оцiнки Товариство не здiйснювало. Інформацiя про
дивiденди вiдсутня, так як дивiденди за 2017 рiк не нараховувались i не виплачувались. Інформація щодо
попереднього надання згоди та надання згоди на вчинення значних правочинів і правочинів, щодо яких є
заінтересованість відсутня, так Товариство за звітний період таких правичинів не укладало. Інформація про
обсяги виробництва, реалізації основних видів продукції та собівартість реалізованої продукції відсутня, так як
Товариство не здійснювало діяльності по виробництву та реалізації продукції. 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. Інформація 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 сертифiкатiв вiдсутня, так як
iпотечних сертифiкатiв Товариство не випускало. Iнформацiя про ФОН вiдсутня, так як ФОН не створювався.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, так як Товариство не випускало цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

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

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"
14151200000006288

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

Виробництво інструментів для вимірювання,
дослідження та навігації 26.51, Надання в оренду
орендованого чи власного майна 68.20, - Вищим органом управління є загальні збори
акціонерів.
Виконавчим органом правління є Генеральний
директор, який здійснює керівництво всією поточною
діяльністю.

10. Органи управління підприємства

04.03.1998
46000 - Львівська
10046939,00
0,000000
0,000000

25

Наглядова рада контролює та регулює діяльність
виконавчого органу - у складі Голови Наглядової ради
та двох членів Наглядової ради.
Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансовогосподарською діяльністю - у складі Голови ревізійної
комісії та двох членів Ревізійної комісії.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

АБ "Південний"
328209
26008010039679
-

-

* 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 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

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

Генеральний директор
Жук Василь Миколайович

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

Голова Наглядової ради
Сибiль Юрiй Миколайович

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

Член Наглядової ради
Гладун Юрiй Євгенович

*
1966
Вища
29
ВАТ "Мiкроприлад", Помiчник Голови правлiння
20.08.2017, На термін згідно Статуту товариста
Вiдповiдно до рішення Наглядової ради (протокол від
20.08.2017 р.) вiдбулись змiни у складi посадових осiб
Товариства.Обрано на посаду генерального директора
Жука Василя Миколайовича. 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.

*
1959
Вища
20
ВАТ "Мiкроприлад", Голова правлiння
20.08.2017, На термін згідно Статуту товариста
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
що вiдбулись 20 серпня 2017 року вiдбулись змiни у
складi посадових осiб Товариства. Обрано на посаду
голови Наглядової ради Сибiля Юрiя Миколайовича.
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах 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.

*
1971
Вища
24
ТзОВ "Львiвське фондове агентство", директопр
20.08.2017, На термін згідно статуту товариста
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
що вiдбулись 20 серпня 2017 року вiдбулись змiни у
складi посадових осiб Товариства. Обрано на посаду
члена Наглядової ради Гладуна Юрiя Євгеновича.

Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував.
Обiймає посаду Голови правлiння ТзОВ "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.
1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено)
9) опис

Член Наглядової ради
ТзОВ "Львівське фондове агенство" - представник в
особі Кіки Олександра Степановича
22338923
0
*
0
*

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

Голова ревізійної комісії
Салiй Сергiй Тарасович

1) посада*
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або
повне найменування юридичної особи
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада,
яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

Член ревізійної комісії
Гінка Людмила Володимирівна

20.08.2017, На термін згідно Статуту товариста
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
що вiдбулись 20 серпня 2017 року вiдбулись змiни у
складi посадових осiб Товариства. Обрано на посаду
члена Наглядової ради ТзОВ "Львівське фондове
агенство" (код ЄДРПОУ: 22338923) - в особі
представника Кіки Олександра Степановича
Винагороди представник ю.о. (в т.ч. у натуральній
формі) не отримував. Повноваження та обов'язки
визначені у Статуті та внутрішніх документах
товариства. Непогашеної судимості за посадові чи
корисливі злочини у посадової особи емітента немає.

*
1982
Вища
12
ТзОВ "Радехівцукор", директор
20.08.2017, На термін згідно Статуту товариста
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
що вiдбулись 20 серпня 2017 року вiдбулись змiни у
складi посадових осiб Товариства. Обрано на посаду
голови Ревізійної комісії Салiя Сергiя Тарасовича.
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах 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.

*
1955
Середня
40
ПАТ "Мiкроприлад", начальник цеху
20.08.2017, На термін згідно Статуту товариста

(призначено)
9) опис

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

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
що вiдбулись 20 серпня 2017 року вiдбулись змiни у
складi посадових осiб Товариства. Обрано на посаду
члена Ревізійної комісії Гінку Людмилу
Володимирівну. Винагород (в т.ч. у натуральнiй
формi) не отримував , посаду на будь-яких iнших
пiдприємствах 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.
Член ревізійної комісії
Барвицька Тетяна Толумеївна
*
1959
Середня
37
ПАТ "Мiкроприлад", бухгалтер
20.08.2017, На термін згідно Статуту товариста
Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв,
що вiдбулись 20 серпня 2017 року вiдбулись змiни у
складi посадових осiб Товариства. Обрано на посаду
члена Ревізійної комісії Барвицьку Тетяну
Толумеївну.
Винагород (в т.ч. у натуральнiй формi) не отримував ,
посаду на будь-яких iнших пiдприємствах 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.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний директор
Голова Наглядової ради
Член Наглядової ради
Член Наглядової ради

Голова ревізійної комісії
Член ревізійної комісії

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

2
Жук Василь Миколайович
Сибiль Юрiй Миколайович
Гладун Юрiй Євгенович
ТзОВ "Львівське фондове
агенство" - представник в
особі Кіки Олександра
Степановича
Салiй Сергiй Тарасович
Гінка Людмила
Володимирівна
Барвицька Тетяна Толумеївна

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3
*
*
*
22338923

*
*

Член ревізійної комісії
*
Усього
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Кількість
акцій
(штук)

4

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Кількість за видами акцій

прості
іменні

6

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

0
216943
592051
25150955

5
0,000000
0,539824
1,473212
62,583626

0
216943
592051
25150955

0
2000

0,000000
0,004977

0
2000

0
0

0
0

0
0

2000
25963949

0,004977
64,606616

2000
25963949

0
0

0
0

0
0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім
публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних
товариств)
Найменування юридичної особи

ТзОВ "Львiвське фондове агенство"

Ідентифікаційн
ий код
юридичної
особи*

Місцезнаходження

Україна, 79000, Львівська, -, м.Львів,
вул.Міцкевича, буд.8
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**

Усього

22338923

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

Кількість за видами акцій

прості іменні
25150955

62,583626

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

25150955

62,583600

привілейовані
іменні
25150955
0

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні
25150955
0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
(*)
Дата проведення
Кворум зборів **
Опис

чергові
позачергові
X
20.08.2017
90,360000
ПРОТОКОЛ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МІКРОПРИЛАД"
20 серпня 2017 року
20 серпня 2017 року
місто Львів, вул. Ніщинського, 35
Час початку зборів 10.00 год.
Час закінчення зборів 11.30 год.
Станом на 25.04.2017 року статутний капітал ПАТ
"Мікроприлад" складає 10 046 939, 00 грн. (десять
мільйонів сорок шість тисяч дев'ятсот тридцять
дев'ять гривень нуль копійок), який розподілений на
40 187 756 (сорок мільйонів сто вісімдесят сім тисяч
сімсот п'ятдесят шість) простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень
двадцять п'ять копійок) кожна.
У переліку власників іменних цінних паперів ПАТ
"Мікроприлад", які мають право на участь у загальних
зборах акціонерів, складеному станом на 24-00 год. 15
серпня 2017 року, зареєстровано:
2 602 фізичні особи, які володіють 10 270 151
акціями, що становить 25,55% від статутного капіталу
Товариства;
25 юридичних осіб, які володіють 29 283 876
акціями, що становить 72,87% від статутного капіталу
Товариства;
кількість цінних паперів, по яких не надали
інформацію депозитарні установи (НДУ уповноважений на зберігання) складає 633 729 акцій,
що становить 1,58% від статутного капіталу
Товариства.
Для визначення кворуму прийняті 28 741 481
(двадцять вісім мільйонів сімсот сорок одна тисяча
чотириста вісімдесят одна) штука простих іменних
акцій Товариства, що становить 71,52% від
Статутного капіталу Товариства та 100% всіх
голосуючих акцій, які надають право голосу з усіх
питань порядку денного Загальних зборів.
Голосування з усіх питань порядку денного
проводиться бюлетенями за принципом: одна акція один голос.
Станом на 10-00 год. 20 серпня 2017 року на
Загальних зборах акціонерів ПАТ "Мікроприлад"
зареєструвалося:
5 фізичних осіб та їх представників, які сукупно
володіють 821 426 голосуючими акціями, що
становить 2,86% від загальної кількості голосуючих
акцій;
1 юридична особа, яка сукупно володіє 25 150
955 голосуючими акціями, що становить 87,50% від

загальної кількості голосуючих акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які
зареєструвались для участі у загальних зборах,
складає 25 972 381 голоси, що становить 90,36% від
загальної кількості голосуючих акцій.
Згідно ст. 41 Закону України "Про акціонерні
товариства" Загальні збори акціонерів ПАТ
"Мікроприлад" від 20 серпня 2017 року визнаються
правомочними. Кворум для проведення загальних
зборів акціонерів досягнуто, і це дозволяє утворити
робочі органи зборів та розпочати розгляд питань
порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРІВ
1.
Обрання лічильної комісії загальних зборів
акціонерів.
2.
Обрання голови та секретаря загальних зборів
акціонерів.
3.
Звіт та затвердження річного звіту Голови
правління за 2016 рік.
4.
Звіт та затвердження річного звіту Наглядової
ради за 2016 рік.
5.
Звіт та затвердження річного звіту Ревізійної
комісії за 2016 рік.
6.
Про порядок розподілу прибутку (покриття
збитку) Товариства.
7.
Про прийняття рішення про зміну типу
Товариства та найменування Товариства.
8.
Затвердження змін до Статуту Товариства,
шляхом прийняття нової редакції Статуту.
9.
Затвердження внутрішніх положень
Товариства.
10.
Ліквідація дочірніх підприємств.
11.
Про переобрання членів виконавчого органу
Товариства.
12.
Про переобрання членів Наглядової ради.
13.
Про переобрання членів Ревізійної комісії.
ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Правління ПАТ "Мікроприлад"
Жука В.М., який запропонував обрати в лічильну
комісію загальних зборів акціонерів Фесенка Р.І. та
Гінка Л.В.
Вирішили: Обрати лічильну комісію загальних зборів
акціонерів в наступному складі: Фесенко Р.І. та Гінка
Л.В.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 967 381 голосів, що становить
99,98% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 5 000 голосів, що становить 0,02% всіх
зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів; "Бюлетені, визнані
недійсними" - немає.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М., який запропонував
обрати головою загальних зборів акціонерів Матвіїва
Ф.О., секретарем - Барвицьку Т.Т.
Вирішили: Обрати головою загальних зборів

акціонерів Матвіїва Ф.О., секретарем - Барвицьку Т.Т.
Рішення прийняте одноголосно.
Голосували: "ЗА" - 25 972 381 голосів, що становить
100% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.
ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову правління ПАТ "Мікроприлад" Жука
В.М. із звітом за 2016 рік. Між акціонерами відбулося
обговорення звіту. Виступив голова Наглядової ради
ПАТ "Мікроприлад" Сибіль Ю.М. та запропонував
звіт Голови правління за 2016 рік затвердити. Голова
зборів акціонерів Матвіїв Ф.О. поставив цю
пропозицію на голосування.
Вирішили: Звіт Голови правління за 2016 рік
затвердити.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 964 949 голосів, що становить
99,97% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 7 432 голосів, що становить 0,03% всіх
зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів; "Бюлетені, визнані
недійсними" - немає.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М. з звітом Наглядової ради
за 2016 рік. Між акціонерами відбулося обговорення
звіту. Від акціонера Гладуна Ю.Є. поступила
пропозиція звіт Наглядової ради за 2016 рік
затвердити. Голова зборів акціонерів Матвіїв Ф.О.
поставив цю пропозицію на голосування.
Вирішили: Звіт Наглядової ради за 2016 рік
затвердити.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 964 949 голосів, що становить
99,97% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 7 432
голосів, що становить 0,03% всіх
зареєстрованих для участі у зборах; "Бюлетені,
визнані недійсними" - немає.
ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Члена Ревізійної комісії ПАТ "Мікроприлад"
Барвицьку Т.Т., яка виступила із звітом Ревізійної
комісії за 2016 рік. Між акціонерами відбулося
обговорення звіту. Від акціонера Гладуна Ю.Є.
надійшла пропозиція звіт Ревізійної комісії за 2016 рік
затвердити. Голова зборів акціонерів Матвіїв Ф.О.
поставив цю пропозицію на голосування.
Вирішили: Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік
затвердити.
Рішення прийняте одноголосно.
Голосували: "ЗА" - 25 972 381 голосів, що становить
100% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М. з інформацією про те, що

порядок розподілу прибутку Товариства за
підсумками 2016 року раніше не затверджувався. За
результатами господарсько-фінансової діяльності
ПАТ "Мікроприлад" в 2016 році чистого прибутку
немає і Товариство закінчило фінансовій рік із
збитками. Між акціонерами відбулося обговорення
шостого питання порядку денного. Від акціонера
Гладуна Ю.Є. надійшла пропозиція: стосовно порядку
розподілу прибутку за результатами господарськофінансової діяльності за 2016 рік по причині його
відсутності рішення зборами не приймати, а збитки,
понесені Товариством в результаті господарськофінансової діяльності за 2016 рік, покривати за
рахунок прибутків, які планується отримати
Товариством в майбутніх періодах. Голова зборів
акціонерів Матвіїв Ф.О. поставив цю пропозицію на
голосування.
Вирішили: 1. Стосовно порядку розподілу прибутку за
результатами господарсько-фінансової діяльності за
2016 рік, по причині його відсутності, рішення
загальними зборами акціонерів не приймається. 2.
Збитки, понесені Товариством в результаті
господарсько-фінансової діяльності за 2016 рік,
покривати за рахунок прибутків, які планується
отримати Товариством в майбутніх періодах.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 964 949 голосів, що становить
99,97% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 7 432
голосів, що становить 0,03% всіх
зареєстрованих для участі у зборах; "Бюлетені,
визнані недійсними" - немає.
ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М., який запропонував, в
зв'язку із змінами в чинному законодавстві, змінити
тип товариства з публічного акціонерного товариства
на приватне акціонерне товариство та, відповідно,
найменування Товариства з Публічного акціонерного
товариства "Мікроприлад" на Приватне акціонерного
товариства "Мікроприлад".
Він довів до відома акціонерів, що відповідно до
Закону України "Про акціонерні товариства",
Товариство (у випадку прийняття рішення про зміну
типу товариства) зобов'язане викупити акції у
акціонерів, які голосували проти зміни типу
товариства (у разі звернення акціонерів з заявами).
Голова зборів акціонерів Матвіїв Ф.О. поставив цю
пропозицію на голосування.
Вирішили: Змінити тип Товариства з публічного
акціонерного товариства на приватне акціонерне
товариство та, відповідно, найменування Товариства з
Публічне акціонерне товариство "Мікроприлад" на
Приватне акціонерне товариство "Мікроприлад".
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 964 949 голосів, що становить
99,97% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 7 432
голосів, що становить 0,03% всіх
зареєстрованих для участі у зборах; "Бюлетені,
визнані недійсними" - немає.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М., який виступив з
пропозицією щодо внесення змін до чинного Статуту
ПАТ "Мікроприлад" шляхом прийняття його у новій
редакції як Статут ПрАТ "Мікроприлад" та
запропонував на розгляд загальним зборам акціонерів
проект нової редакції Статуту ПрАТ "Мікроприлад".
Між акціонерами відбулося обговорення проекту
нової редакції Статуту ПрАТ "Мікроприлад". Від
акціонера Гладуна Ю.Є. надійшла пропозиція внести
зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття його
у новій редакції, запропонованій загальним зборам
акціонерів. Голова зборів акціонерів Матвіїв Ф.О.
поставив цю пропозицію на голосування.
Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту ПАТ
"Мікроприлад" шляхом прийняття його у новій
редакції як Статут ПрАТ "Мікроприлад". 2.
Уповноважити Жука В.М. особисто, або по його
дорученню іншій особі, вчинити всі необхідні дії по
підготовці та проведенню державної реєстрації
Статуту ПрАТ "Мікроприлад" у державного
реєстратора, з правом підпису.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 964 949 голосів, що становить
99,97% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 7 432
голосів, що становить 0,03% всіх
зареєстрованих для участі у зборах; "Бюлетені,
визнані недійсними" - немає.
ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М., який запропонував
затвердити внутрішні положення Товариства про
Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію.
Вирішили: Затвердити внутрішні положення
Товариства про Наглядову раду Товариства та
Ревізійну комісію.
Рішення прийняте одноголосно.
Голосували: "ЗА" - 25 972 381 голосів, що становить
100% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.
ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М., який запропонував:
1. Ліквідувати Дочірні підприємства Товариства
"Мікроприлад-07", "Мрія" та "Еталон-Мікро".
2. Затвердити наступні ліквідаційні комісії:
для ліквідації Дочірнього підприємства
"Мікроприлад-07": Лішик Фаїна Олександрівна голова комісії, Головата Тетяна Михайлівна - член
комісії;
для ліквідації Дочірнього підприємства "Мрія":
Смірнова Марія Григорівна - голова комісії, Матвіїв
Федір Олексійович - член комісії;
для ліквідації Дочірнього підприємства "ЕталоМікро": Матвіїв Федір Олексійович - голова комісії,
Гижий Наталія Євгенівна - член комісії.
Вирішили:
1. Ліквідувати Дочірні підприємства Товариства

"Мікроприлад-07", "Мрія" та "Еталон-Мікро".
2. Затвердити наступні ліквідаційні комісії:
для ліквідації Дочірнього підприємства
"Мікроприлад-07": Лішик Фаїна Олександрівна голова комісії, Головата Тетяна Михайлівна - член
комісії;
для ліквідації Дочірнього підприємства "Мрія":
Смірнова Марія Григорівна - голова комісії, Матвіїв
Федір Олексійович - член комісії;
для ліквідації Дочірнього підприємства "ЕталоМікро": Матвіїв Федір Олексійович - голова комісії,
Гижий Наталія Євгенівна - член комісії.
Рішення прийняте одноголосно.
Голосували: "ЗА" - 25 972 381 голосів, що становить
100% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 0 голосів; "УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів;
"Бюлетені, визнані недійсними" - немає.
ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
Слухали: Голову Наглядової ради ПАТ
"Мікроприлад" Сибіля Ю.М., який запропонував
відкликати в повному складі Правління ПАТ
"Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року. Також Сибіль
Ю.М. повідомив, що обрання одноособового
Виконавчого органу Товариства (Генерального
директора Товариства), згідно з затвердженим
зборами Статутом ПрАТ "Мікроприлад", віднесено до
компетенції Наглядової ради, тому рішення стосовно
цього загальними зборами акціонерів не приймається.
Голова зборів акціонерів Матвіїв Ф.О. поставив цю
пропозицію на голосування.
Вирішили: Відкликати Правління ПАТ "Мікроприлад"
в повному складі згідно рішення загальних зборів
акціонерів ПАТ "Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: "ЗА" - 25 967 381 голосів, що становить
99,98% всіх зареєстрованих для участі у зборах;
"ПРОТИ" - 5 000 голосів, що становить 0,02% всіх
зареєстрованих для участі у зборах;
"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів; "Бюлетені, визнані
недійсними" - немає.
ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
Слухали: Акціонера Гладуна Ю.Є., який запропонував
відкликати в повному складі Наглядову раду ПАТ
"Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року. Також Гладун
Ю.Є. запропонував обрати Наглядову раду ПрАТ
"Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року у наступному
складі: Сибіль Юрій Миколайович, Гладун Юрій
Євгенович та Кіка Олександр Степанович. Голова
зборів акціонерів Матвіїв Ф.О. поставив цю
пропозицію на голосування.
Голосування проходить з використанням бюлетенів
для кумулятивного голосування.
Вирішили: 1. Відкликати в повному складі Наглядову
раду ПАТ "Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року. 2.
Обрати Наглядову раду ПрАТ "Мікроприлад" з 20
серпня 2017 року у наступному складі: Сибіль Юрій
Миколайович, Гладун Юрій Євгенович, Кіка
Олександр Степанович.
Рішення прийняте більшістю голосів.

Голосували: Сибіль Юрій Миколайович набрав 25 967
381 голосів, що становить 99,98% всіх зареєстрованих
для участі у зборах. Гладун Юрій Євгенович набрав 25
967 381 голосів, що становить 99,98% всіх
зареєстрованих для участі у зборах. Кіка Олександр
Степанович набрав 25 967 381 голосів, що становить
99,98% всіх зареєстрованих для участі у зборах.
ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ
ДЕННОГО
Слухали: Акціонера Гладуна Ю.Є., який запропонував
відкликати в повному складі Ревізійну комісію ПАТ
"Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року. Також Гладун
Ю.Є. запропонував обрати Ревізійну комісію ПрАТ
"Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року у наступному
складі: Салій Сергій Тарасович, Гінка Людмила
Володимирівна та Барвицька Тетяна Толумеївна.
Голова зборів акціонерів Матвіїв Ф.О. поставив цю
пропозицію на голосування.
Голосування проходить з використанням бюлетенів
для кумулятивного голосування.
Вирішили: 1. Відкликати в повному складі Ревізійну
комісію ПАТ "Мікроприлад" з 20 серпня 2017 року. 2.
Обрати Ревізійну комісію ПрАТ "Мікроприлад" з 20
серпня 2017 року у наступному складі: Салій Сергій
Тарасович, Гінка Людмила Володимирівна та
Барвицька Тетяна Толумеївна.
Рішення прийняте більшістю голосів.
Голосували: Салій Сергій Тарасович набрав 25 967
381 голосів, що становить 99,98% всіх зареєстрованих
для участі у зборах, Гінка Людмила Володимирівна
набрала 25 967 381 голосів, що становить 99,98% всіх
зареєстрованих для участі у зборах. Барвицька Тетяна
Толумеївна набрала 25 967 381 голосів, що становить
99,98% всіх зареєстрованих для участі у зборах.
Голова загальних зборів акціонерів Матвіїв Ф.О.
повідомив, що порядок денний Загальних зборів
акціонерів ПАТ "Мікроприлад" від 20 серпня 2017
року вичерпано, та оголосив збори закритими.
ГОЛОВА ЗБОРІВ
/ МАТВІЇВ ФЕДІР
ОЛЕКСІЙОВИЧ /
СЕКРЕТАРІАТ ЗБОРІВ / БАРВИЦЬКА ТЕТЯНА
ТОЛУМЕЇВНА /
* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску
1
2
27.10.1998 273/13/1/98

Найменування Міжнародний
Тип цінного
Форма
Номінальна
Кількість акцій
Загальна
Частка у
органу, що
ідентифікаційн
папера
існування та
вартість (грн.)
(штук)
номінальна
статутному
зареєстрував
ий номер
форма випуску
вартість (грн.)
капіталі (у
випуск
відсотках)
3
4
5
6
7
8
9
10
Львiвське
UA4000172589 Акція проста
Бездокументар
0,25
40187756
10046939,00
100,000000
територiальне
бездокументар ні іменні
управлiння
на іменна
Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Опис
Цiннi папери Емiтента до лiстингу не включались, обiг цiнних паперiв Емiтента вiдбувається на вторинному позабiржовому ринку цiнних паперiв.
Рiшення про викуп власних акцiй Товариство не приймало, на особовому рахунку емiтента акцiї не облiковуються.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних
засобів

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

Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
3
4
5
6
7
8
6792
4246
0
0
6792
4246
6744
9
0
0
39
0

4224
7
0
0
15
0

0
0
0
0
0
0
6792

0
0
0
0
0
0
4246

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6744
9
0
0
39
0

4224
7
0
0
15
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6792
4246
Основнi засоби, що перебувають у власностi, є у
постiйному користуваннi. Суттєвих змiн, викликаних
надзвичайними подiями, у вартостi основних засобiв
станом на 31.12.2017р. 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 75,1%, на кiнець
звiтнього перiоду становить 79,3%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

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

Висновок

За звітний період За попередній період
2
3
12755
13009
10047
10047
10047
10047
Вартість чистих активів розрахована за даними
Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх
видів зобов`язань і забезпечень, відображених в
Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог
Методичних рекомендацій щодо визначення вартості
чистих активів акціонерного товариства, схвалених
рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Розрахункова вартість чистих активів перевищує
статутний капітал на 2708 тис.грн. Розрахункова
вартість чистих активів перевищує скоригований
статутний капітал на 2708 тис.грн. Вимоги частини
третьої статті 155 Цивільного кодексу України
дотримані. Зменшення статутного капіталу не
вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена
Відсоток за
частина боргу користування
(тис. грн.)
коштами

Дата
погашення

(відсоток
річних)
0,00
X

Кредити банку
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
X
0,00
X
X
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
X
X
X
випуском):
за векселями (всього)
X
0,00
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за
X
0,00
X
X
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в корпоративні
X
0,00
X
X
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
X
50,00
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
5934,00
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
572,00
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
6556,00
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.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події

Дата оприлюднення
Вид інформації
Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Комісії
1
2
3
20.08.2017
21.08.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
23.08.2017
23.08.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності
Думка аудитора
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

Київська філія Малого приватного підприємства
аудиторської фірми "Кронос"
25665835
01014, м.Київ, Печерський р-н, вул..Струтинського, 6
1478 26.01.2001

- - - 01.01.1900 01.01.1900

0512 24.12.2014

01.01.2017 - 31.12.2017
01 - безумовно позитивна
д/в
3/О/2018 02.03.2018
03.03.2018 - 02.04.2018
02.04.2018
16100,00

* Cерія 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.
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№ з/п
1
2
3

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

Кількість зборів, усього

2015
2016
2017

У тому числі позачергових

1
0
1

0
0
0

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

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

д/н

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

Так (*)

Ні (*)
X
X

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

Так (*)
X

Ні (*)
X
X

д/н

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

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Позачергові збори
не проводилися

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
(так/ні)

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Так (*)

Ні (*)
X
X

ні
Позачергові збори
не проводилися

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У разі скликання, але не проведення чергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

д/н
д/н

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше
ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше
ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу
Організації
Діяльності
Інші (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради
д/в
(кожного члена наглядової ради) зазначається
інформація щодо її (їх) компетентності та
ефективності, а також інформація щодо виконання
наглядовою радою поставлених завдань
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

(осіб)
3
3
1
0
0
2
1
2
Так (*)

Ні (*)
X
X
X
Наглядова рада не
проводила
самооцінку

2

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

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
комітети не створені
комітети не створені

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності. Зазначається інформація стосовно
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової
ради
У разі проведення оцінки роботи комітетів
зазначається інформація щодо їх компетентності та
ефективності. Зазначається інформація стосовно
кількості засідань та яких саме комітетів наглядової
ради

д/в

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

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Так (*)

Ні (*)
X
X
X

X
д/н

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Ні (*)

X
X
д/н

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

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
д/н

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

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

3
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
(*)

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового
звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий
орган

Так

Ні

Ні

Не належить до
компетенції
жодного органу
Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

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

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

так
ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
X
X
X
Статут товариства

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

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства (*)?

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які

Інформація
Публікується
Документи
Копії
розповсюджує
у пресі,
надаються для документів
ться на
оприлюднюєт ознайомлення надаються на
безпосередньо
загальних
ься в
запит
в
зборах
загальнодосту
акціонера
акціонерному
пній
товаристві
інформаційній
базі даних
НКЦПФР про
ринок цінних
паперів
Так
Ні
Так
Так
Ні

Ні

Так

Ні

Інформація
розміщується
на власній
інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Так
Так

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

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)

так

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

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

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

Так (*)
X

X
X

Так (*)

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

Ні (*)
X
X

X
д/в

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

З якої причини було змінено аудитора?

Ні (*)
X

так
Так (*)

Ні (*)
X
X
X
закінчення угоди

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

Так (*)
X

Ні (*)

X
X
X
X
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Так (*)

Ні (*)
X
X

X
X
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

д/н

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Так (*)

Ні (*)
X
X
X
X
X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)
Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні)
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу
01.01.1900
(принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:
д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні)
укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання д/н
кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на
джерело розміщення їх тексту), відхилення та
причини такого відхилення протягом року

Х
ні
ні
ні

ні

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для
фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам
та зміну їх складу за рік.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого
органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі

або споживачам фінансових послуг.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності
відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною
таємницею), або про їх відсутність.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг

Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.
Товариство не є фінансовою установою, тому не веде жодної діяльності як фінансова установа.
* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Підприємство
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання
Вид економічної діяльності

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"
Акціонерне товариство

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

коди
18 01 01
23887224
4610137200
230

Виробництво інструментів для вимірювання, дослідження та
за КВЕД 26.51
навігації
Середня кількість працівників, осіб (1)
25
Адреса, телефон:
79014, Львівська, Личакiвський, м.Львiв, вул.Нiщинського, буд.35 032 224-04-12
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
На 31.12.2017
Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного періоду

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

2

3

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

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

2690
6792
27297
(20505)

2690
4246
20501
(16255)

9482

6936

7164
2893
112
2019
2140

7155
2876
135
2011
2133

402

3051

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

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

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

1130
1135
1136
1140

1525
49

2150
6

44

12

44
1

12
1

560
9745

12375

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

2
1400
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595
1600
1605
1610

0
19227
19311
На початок
На кінець звітного На дату переходу
звітного періоду
періоду
на міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
3
4
5
10047

10047

2962

2708

13009

12755

0

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

1615
1620
1621
1625
1630
1635

371

377
50

43
113

82
113

5691
6218

5934
6556

1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700
1800
1900

0
19227

19311

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
статистики.
Примітки:
Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку
відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"
найменування

коди
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
за ЄДРПОУ 23887224

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
За 2017 р.
Форма № 2
Стаття

І. Фінансові результати

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

Код за ДКУД 1801003

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

За звітний період
3

За аналогічний період
попереднього року
4
636
687
0
0

(458)

(1101)

178
(414)

5718

2310

(1946)
(91)
(4357)

(1154)
(55)
(931)

(498)

(244)

244

68

(254)

(176)

2122
2130
2150
2180
2181
2182

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

2350
2355

II. Сукупний дохід

Код
рядка

0

(254)
За звітний період

(176)
За аналогічний період
попереднього року

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

2
2400
2405
2410
2415

3

2445
2450
2455
2460
2465

4

0
0
-254

III. Елементи операційних витрат

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

Код
рядка
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

За звітний період
3
113
912
269
504
2155
3953

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

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

Код
рядка
2
2600
2605
2610
2615
2650

0
0
0
-176
За аналогічний період
попереднього року
4
50
585
127
558
1858
3178

За звітній період

За попередній період

3

4
40187756

40187756

(0,0063)

(0,0044)
0

Примітки:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - цедохівд (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням
відповідних податків, зборів, знижок тощо.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"
найменування

коди
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
за ЄДРПОУ 23887224

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 р.
Форма № 3
Стаття

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

Код за ДКУД 1801004
Код
рядка

За звітний період

2

3

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

3200
3205
3215
3220
3225
3230
3235
3250
3255
3260
3270
3275
3280

За аналогічний
період попереднього
року
4

895

931

1721

1542

2306

1014

(1746)
(768)
(276)
(1523)

(1852)
(508)
(136)
(924)

(804)
(719)
(866)

(281)
(643)
(113)

(17)
(274)

(5)
(51)

24

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

3290
3295

3300
3305
3310
3340

0

24

242

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

242
(32)
44
12

Примітки:
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням
відповідних податків, зборів, знижок тощо.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

0
(27)
71
0
44

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"
найменування

коди
Дата (рік, місяць, число) 18 01 01
за ЄДРПОУ 23887224

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2017 р.
Форма № 3-н
Стаття

Код
рядка

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

2

Код за ДКУД 1801006

За звітний період
надходження
3

За аналогічний період попереднього
року
надходження
видаток
5
6

видаток
4

3500

0

0

0

3505
3510
3515

0
0
0

0
0

0
0
0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

3551
3552

0
0

0
0

0
0

0
0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3540
3550

X

X

X

0

X
0
0

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

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

3580
3585
3195

X
X

X
X

3200
3205

0
0

X
X

0
0

X
X

3215
3220
3225
3230
3235

0
0
0
0
0

X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X

3250

0

X

0

X

3255
3260
3270
3275
3280

X
X
X

3290
3295

X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X

X
X

0
0

0

X

0
0

0

3300
3305
3310

0
0
0

X
X
X

0
0
0

X
X
X

3340

0

X

0

X

3345
3350
3355
3360
3365

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

X
X
X
X
X

0
0
0
0
0

3370

X

0

X

0

3375

X

0

X

0

3390
3395

X

0
0

X

0

3400

0

3405
3410

0
0

3415

0

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

0

X

X
0
0

Підприємство працює за прямим методом
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

Підприємство

коди
Дата (рік, місяць, число)
18
01
за ЄДРПОУ 23887224

Приватне акцiонерне товариство "Мiкроприлад"

найменування

01

Звіт про власний капітал
За 2017 р.
Форма № 4
Стаття

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

Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

2
4000

3

4

Додатковий
капітал

Код за ДКУД
Резервний
капітал

10047

0

0

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
7
0
2962

4005
4010
4090
4095

0
0
0
10047

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

5

6

Неоплачений
капітал

1801005
Вилучений
капітал

8

Всього

9

10

0

0

13009

0
0
0
2962

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
13009

0

(254)

0

0

(254)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

4200
4205

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240
4245

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4260
4265

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
10047

0
0

0
0

0
0

(254)
2708

0
0

0
0

(254)
12755

Примітки:
Звіт про власний капітал розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду та про причини цих змін.
Керівник
Головний бухгалтер
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.08.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXVIII

Жук Василь Миколайович
Гижий Наталiя Євгенiвна

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (примітки)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Мікроприлад"
Пояснювальна записка (Примітки)
до фінансової звітності за 2017 рік.
М.Львів 2018
ЗМІСТ
№ розділу
Зміст приміток № сторінки
Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що
закінчується 31.12.2017 р.
3
1
Загальні відомості про Товариство
4
2
Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності 6
3
Суттєві положення Облікової політики 7
4
Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення
11
5
Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс)
13
6
Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2).
22
7
Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3)
25
8
Чисті активи 27
9
Розрахунки з пов'язаними сторонами. Розміри винагород, виплачених Товариством управлінському
персоналу 28
10
Операційні сегменти
28
11
Умовні зобов'язання та умовні активи 29
12
Сезонні операції 30
13
Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності 30
14
Події після звітної дати 32
14
Дата затвердження фінансової звітності
32

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження фінансової звітності за рік, що
закінчується 31 грудня 2017 року
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно подає фінансовий стан
ПРАТ "Мікроприлад" (надалі - Товариство) станом на 31 грудня 2017 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;
"
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
Головний бухгалтер

Жук Василь Миколайович.
Гижий Наталія Євгенівна.

1.
Загальні відомості про Товариство
Приватне акціонерне товариство "Мікроприлад" засноване відповідно до Господарського кодексу України,
Закону України "Про акціонерні товариства" та інших нормативних актів України.
Товариство зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 04 березня 1998 року за основним
державним номером 006288, зміни внесені 25.08.2017 року.
Повне найменування Товариства:
"
українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІКРОПРИЛАД";
Скорочене найменування Товариства:
"
українською мовою - ПРАТ "МІКРОПРИЛАД";
Організаційно - правова форма - акціонерне товариство
Держава реєстрації товариства - Україна
Місцезнаходження Товариства:
79024 м.Львів, вул..Ніщинського буд.35
Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 23887224
Дата проведення державної реєстрації Товариства: 4 березня 1998 року
Офіційна сторінка в Інтернеті на якій доступна інформація про Товариство: www.microprylad.bfg.lviv.ua
1.1.Статутний капітал Товариства
Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 10047 тис.
грн.
Нерозподілений прибуток на 01.01.2017р. становить 2962 тис.грн.; на 31.12.2017р. дорiвнює 2708 тис. грн.
Статутний капітал поділений на 40187756 штук простих іменних акцій.
Станом на 31.12.2017 року особами, що володіють більш ніж 10% акцій Емітента є:
ТзОВ "Львівське Фондове Агенство" (Код за ЕДРПОУ 22338923 )
Відомості про реєстратора
Реєстр власників цінних паперів ПРАТ "Мікроприлад" веде ПАТ "Національний депозитарій України" (Код
ЄДРПОУ 30370711, АВ № 581322 від 19.09.06.).
1.2.Органи управління, контролю й аудиту Товариства та їх склад на кінець звітного року
Органами управління Товариства є: Наглядова рада Товариства:
Голова Наглядової ради - Сибіль Ю.М.
Генеральний директор - Жук Василь Миколайович.;
Ревізійна комісія Товариства:Голова ревізійної комісії - Салій С.Т.,
1.3.Мета та основні види діяльності Товариства
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах
акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій
Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
В 2017 році ПРАТ "Мікроприлад" продовжувало впроваджувати системний підхід у стратегічному розвитку
шляхом підготовки функціональних стратегій Товариства, з метою забезпечення виконання строкових
стратегічних цілей і захисту довго та середньострокових бізнес-планів.
Діяльність ПРАТ "Мікроприлад" здійснюється по двох основних напрямках:
"
виробництво інструментів і обладнання для вимірювання ел. величин;
"
надання в оренду власного нерухомого майна.
1.4.Ключові об'єкти робіт Товариства
Основними покупцями вимірювальних приладів Товариства у 2017 році є підприємства України . В 2017 році
середньооблікова чисельність кількість штатних працівників Товариства склала 24 осіб. Облікова кількість
штатних працівників на кінець звітного періоду - 24 осіб.
Відособлені підрозділи
За станом на 31 грудня 2017 року у ПРАТ "Мікроприлад" відсутні структурні підрозділи.
1.5.Види діяльності, ліцензії та свідоцтва
Статутом Товариства визначені наступні види діяльності:
Розробка і виробництво
"
приладів постійного і змінного струму;
"
виготовлення та реалізація металорізальних, вимірювальних та інших інструментів виробничого

призначення, технологічної оснастки, будівельних та огороджувальних матеріалів, офісного та
електрообладнання, засобів обчислювальної техніки, хімічних речовин, засобів вимірювання та контролю,
іншої продукції виробничого призначення, виробництво та реалізація якої не заборонена чинним
законодавством.
1.6.Перелік ліцензій, сертифікатів і дозволів
Види діяльності які проводить ПРАТ "Мікроприлад" не підлягають ліцензуванню. Спеціальні дозволи відсутні.
1.7 Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство
У 2016 році Товариство здійснювало свою виробничу діяльність в умовах сучасного політичного та
економічного стану держави, який характеризувався кризовими явищами, в тому числі в сфері виробництва.
Національний банк України, серед інших мiр, вводив певні обмеження на купівлю іноземної валюти на
мiжбанкiвському ринку та ввів обов'язковий продаж іноземної валюти, що спонукало Товариство нести
додаткові витрати, пов'язані з обов'язковим продажем і придбанням валюти для виконання своїх обов'язків в
іноземній валюті.
Крім політичних та економічних чинників, великою мірою на діяльність Товариства впливає те, що податкове,
валютне та митне законодавство в Україні може мати неоднозначне тлумачення та дуже часто змінюється.
Незважаючи на вищезазначене, керівництво Товариства зробило все можливе, щоб підприємство працювало
стабільно та отримувало прибуток.
Подальший економічний розвиток Товариства значною мірою залежить вiд ефективності економічних,
фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій, митній, юридичній,
регулятивній та полiтичнiй сферах.
Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а
також те, який вплив вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства, але вживає усіх необхідних
заходів для забезпечення стабільної роботи та розвитку.
Чисельність штатних працівників:
на 31.12.2016 р. - 25 чол.
на 31.12.2017р. - 24 чол.
2.
Основи підготовки, затвердження та подання фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності
(а) Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності
При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок та припущень у
відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення, безперервності діяльності що і при
підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за період, що закінчився 31 грудня 2017 року. Фінансова
звітність ПРАТ "Мікроприлад" за 2017 рік складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ), що діяли станом на 31.12.2017року та оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України
(http//www.minfin.gov.ua/). Зазначені МСФЗ також включають всі діючі стандарти бухгалтерського обліку
(МСБУ-IAS) а також інтерпретації, затверджені Комітетом по інтерпретаціям міжнародної фінансової звітності.
Ця фінансова звітність підготовлена на базі історичної собівартості, за винятком оцінки за прийнятною
вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування
міжнародних стандартів фінансової звітності".
При складанні фінансової звітності Товариство дотримувалось тих самих суджень, оцінок та припущень у
відношенні застосування принципів облікових політик, методів обчислення, безперервності діяльності, що і при
підготовці фінансової звітності Товариства станом на і за період, що закінчився 31 грудня 2015 року.
Фінансова звітність за МСФЗ складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством,
шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікацій статей з метою достовірного
подання інформації згідно з принципами МСФЗ.
(b) Компоненти фінансового звіту, функціональна валюта та валюта звітності
Керуючись МСБО №1 та пп.1 ст.12.1 та пп. 4 ст. 11 Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" , фінансова звітність складена за формами,
встановленими центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
Товариство подає комплект фінансової звітності за рік, що розпочався 01 січня 2017 року та закінчується 31
грудня 2017 року в такому складі:
Баланс (Звіт про фінансовий стан) - Форма №1;
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) - Форма №2;
Звіт про рух грошових коштів - Форма №3;
Звіт про власний капітал - Форма №4;
Текстовий формат "Пояснювальна записка (Примітки ) до фінансової звітності за рік, що закінчується 31
грудня 2016р".
Функціональною валютою Товариства та валютою подання звітності є національна валюта Україна - Гривня.
Усі форми фінансової звітності заповненні у тисячах гривень ( тис. грн.).
Показники розділу IY Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) ф №2 наведені в гривнях с

копійками.
При обліку господарських операцій, здійснених в іноземній валюті, застосовувався курс відповідної валюти,
встановлений Національним банком України на дату здійснення операції або на дату отримання авансу.
Грошові кошти на валютних рахунках в банках, кредиторська та дебіторська заборгованості в іноземній валюті
відображені в бухгалтерській звітності в сумах, вирахуваних на підставі офіційного курсу, установленого
Національним банком України по видам валют станом на 31 грудня 2017 року.
Дана фінансова звітність є звітністю загального призначення.
Рішення про оприлюднення фінансової звітності прийнято 27 лютого 2018 року керівництвом
Товариства.
3
Суттєві положення Облікової політики
(a) Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та грошові кошти на банківських рахунках.
(b) Основні засоби
Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Під час
трансформації фінансової звітності спеціальною комісією визначено прийнятну вартість об'єктів основних
засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).
У відповідності до облікової політики в майбутньому збільшення вартості об'єкту основного засобу внаслідок
переоцінки відображається в додатковому капіталі.
Оцінку ліквідаційної вартості об'єктів, які є повністю зношеними за чинними нормами амортизації, але
використовуються і відповідають критеріям визнання активу, за обліковою політикою здійснюється
спеціальною комісією Товариства раз на рік, і відображається у складі додаткового капіталу.
Під час реалізації об'єкта основного засобу сума дооцінки цього об'єкту списується з додаткового капіталу і
включається до нерозподіленого прибутку (збитку).
Якщо складові об'єкту основних засобів мають різний строк корисного використання, то вони можуть
обліковуватись окремо.
Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного
використання кожного об'єкту основних засобів:
Групи строки використання (років)
земельні ділянки немає
капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15
Будівлі
20
споруди передавальні пристрої 15
машини та обладнання
5
2
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними
засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми
транспортні засоби 5
інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4
інші основні засоби 12
Основні засоби, які ще не були введені в експлуатацію, включають фактичні витрати, що були понесенні на їх
придбання (створення).
Основні засоби, які на дату звітності не введені в експлуатацію, не амортизуються
(c) фінансові інвестиції
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.
(d) Запаси
Запаси оцінюють за меншою з двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.
Транспортно-заготівельні витрати узагальнюються на окремому субрахунку. Сума таких транспортнозаготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку обліку запасів, щомісячно розподіляється
між сумою залишку запасів станом на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані у
виробництві, реалізовані, безоплатно передані тощо) у звітному місяці. Залишок транспортно-заготівельних
витрат, облік яких ведеться на окремих субрахунках, включається до відповідної статті запасів балансу
підприємства.
Чиста вартість можливої реалізації це попередньо оцінена ціна продажу у ході звичайної господарської
діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення робіт по даному об'єкту та попередньо оцінені
витрати, необхідні для здійснення продажу.
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продаж та іншому вибутті оцінка їх фактичної собівартості
визначається за методом ідентифікованої собівартості.
Собівартість реалізації товарів визначається за методом роздрібних цін.
При продажу запасів їх балансова вартість визнається як операційні витрати в періоді, в якому визнається
відповідний дохід.
(e) Дебіторська заборгованість

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. Сумнівна дебіторська заборгованість відображається в складі
витрат періоду.
(f) Кредити та позики
Кредити та позики визнаються за первісною вартістю, яка не включає будь-які витрати, пов'язані з їх
отриманням.
(g) Кредиторська заборгованість
Довгострокова кредиторська заборгованість, яка включає відсоткову складову, оцінюється на дату балансу за
теперішньою (дисконтованою) вартістю.
Довгострокові забезпечення включають розраховану величину забезпечення для наступної оплати компенсації
невикористаних відпусток.
Поточна кредиторська заборгованість оцінюється за вартістю погашення (не дисконтується).
(h) Доходи
Доходи від реалізації продукції та надання послуг визнаються в звітному періоді коли реально було
відвантажено (реалізовано) готову продукцію або замовник отримав послугу у повному обсязі.
(i) Витрати
Витрати відображаються за методом нарахування.
(g) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток.
Відстрочений податковий актив (зобов'язання) відображається у фінансовій звітності у складі Звіту про
сукупний дохід (збиток), окрім випадків, коли відстрочений податковий актив (зобов'язання) відображається у
складі капіталу.
Поточний податок на прибуток - це сума, яка розраховується як відсоток від прибутку поточного періоду, що
підлягає оподаткуванню (згідно з податковою звітністю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку,
що підлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється Законодавством України.
Відстрочений податок на прибуток визнається для всіх тимчасових різниць, якщо існує впевненість, що ці
тимчасові різниці будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що підлягає оподаткуванню.
Відстрочений податок на прибуток відображає чистий податковий ефект від тимчасових різниць між
балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування.
(к) Резерви
Згідно МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи" резерв визнається в бухгалтерському
обліку, якщо Товариство має поточне зобов'язання, що виникло в результаті минулих подій, погашення цього
зобов'язання є вірогідним та може бути отримана надійна оцінка суми такого зобов'язання.
До складу Резервів, що обліковуються Товариством згідно облікової політики включаються:
"
зобов'язання по оплаті відпусток працівникам Товариства;
"
резерв сумнівних боргів по заборгованості за товари, роботи (послуги).
(l) Інвентаризація:
Терміни проведення інвентаризації майна та зобов'язань встановлюються наказом у відповідності Закону
України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та Положення про інвентаризацію активів
та зобов'язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014року № 879 і становлять,
для:
сировини, основних та допоміжних матеріалів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів,
палива, тари, запасних частин, незавершеного виробництва, готової продукції, дебіторської та кредиторської
заборгованостей - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік;
основних засобів, МШП, спецодягу - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік;
грошових коштів, цінних паперів, бланків суворої звітності, дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння - згідно наказів, але не рідше одного разу на рік .
Застосування нових стандартів та інтерпретацій з 01 січня 2017 року.
Зміни до МСБО та МСФЗ, що набули чинності після 01.01. 2017 р.
Документ Дата прийняття
Стислий опис суті змін
Внесені зміни в МСФЗ
МСБО 7 / IAS 7 Disclosure Initiative
"Звіт про рух грошових коштів"
01.01.2018 р.
Розкриття розширеної інформації про "фін діяльність" кредиторську заборгованість, (як грошову, так і не
грошову) та звіряння залишків зобов'язань, що виникли в рамках фінансової діяльності на початок і кінець
року.
Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має.
МСФЗ 12 / IFRS 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших суб'єктах господарювання"
Якщо частка участі в дочірньому, спільному, або асоційованому підприємстві класифікується як

утримувана для продажу (або розподілу на користь власників) чи елемент припиненої діяльності, то в
примітках має розкриватися вся необхідна за МСФЗ 12 інформація.
МСБО 12 / IAS 12 Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses "Податок на прибуток".
01.01.2017 р. Визнання відстроченого податкового активу за переоціненими статтями в разі невизнання
переоцінки в податковому обліку.
Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має.
МСФЗ 2 / IFRS 2 Classification and Measurement of Share-based Payment Transactions
"Платіж на основі акцій".
01.01.2018 р.
Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має
МСФЗ 10 / IFRS 10 та МСБО 28 / IAS 28
Sales or Contributions of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture
"Інвестиції в асоційовані підприємства"
ще не визначена
Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має
Нові стандарти МСФЗ
МСФЗ 15 / IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
"Виручка по договорах з покупцями"
01.01.2018 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має.
МСФЗ 9 / IFRS 9 Financial Instruments
"Фінансові інструменти"
01.01.2018 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має.
ФЗ 16 / IFRS 16 Leases
"Оренда"
01.01.2019 р. Впливу на суми відображені в фінансовому звіті не має.
Інформація, розкрита в Фінансовому звіті Товариства за 2017 рік, ґрунтується на стандартах, які були прийняті
та набрали чинність станом на 31 грудня 2017 р. Стандарти, які вступлять в силу з 01 січня 2018 року
розглядаються керівництвом та застосовуватимуться із дня набрання чинності, оскільки зміни до МСБО та
МСФЗ, що набудуть чинності після 01.01.2018 року не мають суттєвого впливу на суми відображені в даному
фінансовому звіті.
4.
Істотні облікові судження, оцінні значення і допущення
Товариство робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовий звітності. Розрахунки
та судження постійно оцінюються i базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому
числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім
вказаних оцінок, керівництво Товариства також використовує певні професійні судження при застосуванні
принципів облікової політики.
Професійні судження, які здійснюють найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій
звітності та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та
зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають:
"
Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що Товариство буде
продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення ґрунтується на поточних намірах,
фінансовому стані Компанії та комплексу заходів, які приймаються керівництвом для подальшого стабільного
функціонування Товариства.
"
Інфляційний вплив. Керівництво розрахувало кумулятивний індекс інфляції за період, який складається з
останніх трьох років, включаючи звітний (2014-2016 р.). Для розрахунку застосовувався індекс інфляції,
оприлюднений Державною статистикою України. На дату складання фінансової звітності за 2016 рік
кумулятивний індекс інфляції дорівнює 101,2%. Пункт 3 МСБО 29 передбачає, що стандарт не встановлює
абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. Для визначення показника гіперінфляції
керівництвом також було зроблено аналіз економічного середовища в Україні за показниками передбаченими
стандартом, але не обмежуючись. На підставі професійного судження керівництвом Товариства прийнято
рішення фінансову звітність на інфляційний вплив не проводити.
"
Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів а також
знецінення основних засобів здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного
використання оцінюються керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з
урахуванням інвестиційної програми Товариства.
"
Судження щодо дебіторської заборгованості. Іноді спостережні дані, необхідні для попередньої оцінки
суми збитку від зменшення корисності фінансового активу, можуть бути обмеженими або не повністю
відповідними поточним обставинам. Розраховуючи резерв сумнівної дебіторської заборгованості, Керівництво
Товариства керується аналізом платоспроможності конкретних дебіторів.
5.
Примітки до Звіту про фінансовий стан (Форма №1 Баланс)
Інформація про наявність майна та зобов'язань Товариства відображена в бухгалтерському балансі за станом на

31.12.2016 р.
Розшифровки руху майна та зобов'язань наведені у відповідних поясненнях в Примітках.
Звіт про власний капітал (скорочено "ЗВК") пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420.
Звіт про рух грошових коштів (скорочено "ЗРГК") пояснює рядки балансу №1165
Порівняльна інформація
Пояснення 5.1 (тис грн)
Актив Код рядка 31.12.2017 31.12.2016
1
2
3
4
5
I. Необоротні активи
1000

31.12.2015

Нематеріальні активи
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції
1005 2690 2690 2690
Основні засоби
1010 4246 6792 7244
первісна вартість 1011 20501 27297 27418
знос 1012 16255 20505 20174
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016
Знос інвестиційної нерухомості 1017
Відстрочені податкові активи
1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I
1095 6936 9482 9934
II. Оборотні активи 1100
Запаси
7155 7164 7248
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125 3051 402
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130
за виданими авансами
2150 1525 1488
з бюджетом 1135 6
49
108
у тому числі з податку на прибуток
1136
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
29
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 12
44
71
Витрати майбутніх періодів
1170 1
Інші оборотні активи
1190
560 240
Усього за розділом II
1195 12375 9745 9479
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс
1300 19311 19227 19940
Пасив Код
рядка
31.12.16
31.12.15
31.12.14
1
2
3
4
5
I. Власний капітал 1400
Зареєстрований капітал
10047 10047 10047
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420 2708 2962 3138
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I
1495 12755 13009 13185
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1500
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов'язання 1515
Довгострокові забезпечення
1520
Цільове фінансування
1525
Усього за розділом II
1595
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
1600

324

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 товари, роботи, послуги 1615 377 371 385
розрахунками з бюджетом1620 50
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630 82
43
40
Поточна заборгованість за одержаними авансами
1635 113 113 112
Інші поточні зобов'язання 1690 5934 5691 5691
Усього за розділом IІІ
1695 6556 6218 6228
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс
1900 19311 19227 19413
Основні засоби та капітальні інвестиції
Основні засоби відображаються за вартістю придбання (історичною собівартістю) за вирахуванням
накопиченого зносу. Під час трансформації фінансової звітності при переході на МСФЗ спеціальною комісією
було визначено прийнятну вартість об'єктів основних засобів (згідно МСФЗ 1).
На основі результатів аналізу ринкових цін керівництво дійшло висновку, що у 2016 році справедлива вартість
основних засобів не зазнала суттєвих змін.
Усі основні засоби підлягають амортизації (крім незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом
необоротних активів визначається вартість, яка амортизується. Амортизацію основних засобів Товариство
нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2017 року, за яким первісна вартість
активу рівномірно зменшується до ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання об'єкта. При
нарахуванні амортизації понижуючий коефіцієнт не застосовувався.
Строки корисного використання та правила нарахування амортизації визначені Обліковою політикою
Товариства. Обрання методу амортизації та попередня оцінка строку корисної експлуатації активів
здійснюється на підставі професійного судження. Залишкові терміни корисного використання оцінюються
керівництвом для кожної одиниці, з урахуванням стану кожної одиниці та з урахуванням інвестиційних планів
Товариства.
На дату звітного періоду зобов'язань щодо придбання основних засобів у Товариства немає.
Основні засоби(Ф1ряд 1010,1011,1012,1015,1016,1017)
Пояснення 5.2 (тис грн)
Групи основних засобів Будинки та споруди
Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти,
прилади, інвентар Малоцінні необоротні мат.активи
Інгі основні засоби Інвестиційна нерухомість Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Первісна вартість:
Первісна вартість на 01 січня 2017р. 19166 1947 65
5016 9
1094
27297
Придбання за 2017 р.
Дооцінка, уцінка за 2017р.0
0
0
0
0
0
0
0
Вибуло за 2017 р. 5560 95
39
244 0
849 9
Інші зміни за 2017р.
81
0
0
31
0
0
0
112
Первісна вартість на 31 грудня 2017р. 13606 1852 26
4772 0
245 0
20501
Накопичена амортизація:
Знос на 01 січня 2017р. 12422 1938 65
4982 4
1094 0
20505
Дооціка, уцінка за 2017р. 0
0
0
0
0
0
0
0
849 4
Вибуло за 2017 р. 3523 95
39
244
Нараховано амортизації за 2017р.
483 2
19
504
Знос на 31 грудня 2017р. 9382 1845 26
4757
245 0
16255
Залишкова вартість
Залишкова вартість на 01 січня 2017р. 6744 9
0
34
5
0
0
6779
Залишкова вартість на 31 грудня 2016р.
4224 7
0
15
0
0
0
4246
Інші розкриття про основні засоби:
"
- основні засоби,одержані за фінансовою орендою: немає
"
- вартість основних засобів, переданих в оперативну оренду: немає.
"
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права
власності - немає
"
вартість (балансова) оформлених у заставу основних засобів - 0 тис.грн.
"
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція
тощо) - немає
"
залишкова (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів- немає.
"
вартість основних засобів повністю з амортизованих - 3533 тис.грн
"
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів - немає.

"
"
"
"
"
"

вартість основних засобів, призначених для продажу - немає
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій - немає
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
- немає
вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду - немає
знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності - немає
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю - немає

Права користування майном.
Товариство здійснює свою господарську діяльність на земельній ділянці на підставі юридичних прав,
закріплених Державним Актом на право користування земельною ділянкою. Оскільки Товариство не
контролює актив та не отримує економічні вигоди цей актив не визнаний нематеріальним активом.
Термін використання не визначений. Амортизація не нараховується.
Незавершені капітальні інвестиції на початок та кінець звітного періоду складають суму 2690 тис грн та 2690,0
тис грн відповідно.
В звітному періоді (2017 рік) сума капітальних інвестицій склала - 0,0 тис.грн. у тому числі:
придбання та поліпшення основних засобів - 0 тис.грн;
капітальне будівництво - 0 тис грн;
придбання нематеріальних активів - 0, 0 тис.грн;
Інші фінансові інвестиції (Ф1 ряд 1035) не обліковується.
Грошові кошти на їх еквіваленти (Ф1 ряд1165)
Пояснення 5.4 (тис грн)
31.12.2017 31.12.16
в національній валюті
12.0 44.0
в іноземній валюті
Разом 12,0 44,0
Класифікація запасів (Ф1 ряд 1100)
(Пояснення 5.5 (тис грн)
на 31.12.2017
на 31.12.2016
Сировина і матеріали
2876 2893
Паливо
0
0
Купівельні напівфабрикати
0
0
Будівельні матеріали
0
0
Запасні частини
0
0
Малоцінні та швидкозношувані предмети
0
0
Готова продукція 4144 4159
Незавершене виробництво
135 112
Разом 7155 7164
Інші розкриття про запаси
Балансова вартість запасів:
"
відображених за чистою вартістю реалізації - немає;
"
переданих у переробку - немає;
"
оформлених в заставу - немає.
Активи на відповідальному зберіганні: давальницька сировина, що обліковується за балансом -відсутня.
Запаси, призначені для продажу (товари та готова продукція): - 4144 тис.грн.
У 2017 році уцінка (дооцінка) запасів не проводилась.
Товарна дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1125)
Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала- 402,0 тис. грн , на кінець року - 3057,0 тис
грн.
Заборгованість з пов'язаними сторонами - відсутня.
Безнадійна заборгованість не списувалась.
Резерв сумнівних боргів у 2017 році не нараховувався.
Інша дебіторська заборгованість (Ф1 ряд 1155)
Інша дебіторська заборгованість на початок звітного періоду складала - 0,0 тис. грн , на кінець - 0,0 тис грн.
Заборгованість з пов'язаними сторонами -відсутня.
Списана безнадійна заборгованість -47,0 тис.грн.
Резерв сумнівних боргів у звітному 2017 році не нараховувався.
Дебіторська заборгованість за виданими авансами на початок звітного періоду складала - 1525тис. грн , на
кінець - 2150 тис грн.
Довгострокові кредити банків та інші довгострокові зобов'язання (Ф1 ряд 1510) у ПрАТ "Мікроприлад" не
обліковуються.
Класифікація забезпечень станом

на

31.12.2017

на

31.12.2016

"
Забезпечення на оплату відпусток
21
1.3
Сума, визнана Товариством як забезпечення на оплату відпусток розрахована, як найкраща оцінка видатків,
необхідних для погашення існуючого зобов'язання на кінець звітного періоду. Сума забезпечення окрім
зобов'язань на оплату відпусток безпосередньо працівникам також включає відшкодування видатків за рахунок
забезпечення.
Протягом звітного періоду здійснено:
Виплату за рахунок забезпечень в сумі - 49 тис грн;
Відстрочені податки (Ф1 ряд 1045, 1500) не рахуються.
Поточні зобов'язання (Ф1 ряд 1600-1695)

Пояснення _______ (тис грн)

Склад поточних зобов"язань
Рядка Балансу Ф1/ 31.12.2017 31.12.2016 Відхилення
/+;-/
короткострокові кредити банків 1600 0
0
0
за товари, роботи,послуги
1615 377 371 6
розрахунки з бюджетом 1620 50
0
50
розрахунки із страхування1625
Розрахунки з оплати праці1893 82
43
39
аванси отримані та інші зобов'язання
1690 6047 5804 243
Разом
1695 6556 6218 338
Списання товарної кредиторської заборгованості, а також заборгованості за розрахунками в т. ч.
перед пов'язаними сторонами, а відповідно, і визнання доходу, звітному періоді не було.
6.
Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)(Форма №2).
Додаткова інформація про характер доходів та витрат
Представлено в форматі, обраному на підставі судження керівництва.
Статті доходів та витрат (Ф2 ряд 2000,2050)
Пояснення 6.1 (тис грн.)
2017 рік
2016 рік
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) 636 687
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)
(458) (1101)
Інший операційний дохід (Ф2 ряд 2120)
Пояснення 6.2 (тис грн.)
2017 рік
2016 рік
Дохід від операційної оренди активів
1324 1346
Інші операційні доходи
4394 964
Разом 2310 2310
Інші операційні витрати (Ф2 ряд 2180)
Пояснення 6.3 (тис грн.)
2017 рік
2016 рік
Інші операційні витрати 4357 931
Разом 4357 931
Адміністративні витрати (Ф2 ряд 2130)
Пояснення 6.4 (тис грн.)
2017 рік
2016 рік
1946 1154
Разом 1946 1154
Витрати на збут (Ф2 ряд 2150)
Пояснення 6.5 (тис грн.)
2017 рік
2016 рік
91
55
Разом 91
55
Інші доходи та витрати (Ф2 ряд 2240, 2270)
Пояснення 6.7 (тис грн.)
2017 рік
2016 рік
Доходи: не операційна курсова різниця
Інші доходи 244 68
Витрати: не операційна курсова різниця
Інші витрати
Податок на прибуток: 0 тис.грн.
Розрахунок поточного податку на прибуток (Ряд 1090 i 1500 Ф1) ( ряд 2300 Ф2)
Пояснення 6.8 (тис грн.)
Поточний податок на прибуток ( дані податкової звітності) 0
Відстрочені податкові активи: 0

на початок звітного року 0
на кінець звітного року 0
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього:
0
у тому числі:
поточний податок на прибуток 0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
7.
Примітки до Звіту про власний капітал (Форма №3)
Звіт про власний капітал (скорочено "Ф3") пояснює рядки балансу №№ 1400, 1405, 1410, 1415;1420
Порівняльна інформація

Пояснення 7.1 (тис грн.)

Статутний капітал Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (збиток)
Усього
1
2
3
4
5
6
Залишок на 01.01.2016 р. 10047
3626 13673
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2016 рік
0
0
0
-176 -176
Дооцінка ОЗ 0
0
0
Інші зміни в капіталі за 2016 рік 0
0
0
Відрахування до капіталу
Зміни( з урахуванням коригувань)
-176 -176
Залишки на 31.12.2016 року
10047
2962 13009
Залишок на 01.01.2017 р. 10047
2962 13009
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 2017 рік
0
0
0
-254 -254
Дооцінка ОЗ 0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі за 2017 рік 0
0
Відрахування до капіталу
Зміни( з урахуванням коригувань)
-254 -254
Залишки на 31.12.2017 року
10047
2708 112755
Статутний капітал Товариства
Приватне акціонерне товариство "Мікроприлад" (надалі -"Товариство") є правонаступником Публічного
акціонерного товариства "Мікроприлад".
Приватне акціонерне товариство "Мікроприлад" перейменоване з Публічого акціонерного товариства
"Мікроприлад" відповідно прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну типу Акціонерного
товариства згідно протоколу чергових зборів акціонерів Б/н від 20.08.2017 року.
Публічне акціонерне товариство "Мікроприлад" перейменоване з Відкритого акціонерного товариства
"Мікроприлад" відповідно прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну типу Акціонерного
товариства згідно протоколу чергових зборів акціонерів Б/н від 15.05.2013 року. Відкрите акціонерне
товариство "Мікроприлад" переіменовано з Відкритого акціонерного товариства "Львівський завод
електровимірювальних приладів", згідно з Рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол №1 від 13.01.1998р.
Відкрите акціонерне товариство "Львівський завод електровимірювальних приладів" створене згідно з наказом
Львівського регіонального відділення ФДМУ №1956 від 31.07.1996р. шляхом перетворення державного
підприємства "Львівський державний завод електровимірювальних приладів" в Відкрите акціонерне
товариство "Львівський завод електровимірювальних приладів".
Статутний капітал Публічного акціонерного товариства "Мікроприлад" сформований у відповідності до
Установчих документів та законодавчих актів України. Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал внесений
у повному обсязі, складає - 10046940,00 грн (Десять мільйонів сорок шість тисяч дев`ятсот сорок гривень) і
поділений на 40187756 ( Сорок мільйонів сто вісімдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят шість) простих іменних
акцій номінальною вартістю - 0,25 грн. (нуль грн..двадцять п'ять копійок)..
Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі. Державне майно та кредитні кошти у
сформованому статутному капіталі відсутні. Форма існування акцій - бездокументарна. Привілейованих акцій
Товариство не має.
Статутний капітал сформований та внесений в повному обсязі.

Вилучений та неоплачений капітал відсутні.
Потенційних простих акцій немає.
Резервний капітал
Товариством не створено резервний капітал...
Інші зміни у власному капіталі не відбулися.
Цілі, політки та процеси Товариства стосовно управління капіталом
Керівництво Товариства усвідомлює відповідальність, покладену на нього акціонерами щодо управління
Товариством. Мета управління капіталом Товариства полягає у максимізації прибутку, забезпечення
фінансового розвитку Товариства.
Основні політики управління капіталом полягають у:
оптимізації розподілу сформованого капіталу за видами діяльності та напрямками використання;
забезпечення максимальної прибутковості капіталу, що використовується при передбаченому рівні
фінансового ризику;
оптимізації обороту капіталу та іншому.
Показники ефективності управління капіталом Товариства
Рентабельність власного капіталу /фінансова рентабельність/
(- 1.34%)?
Де ROE - рентабельність власного капіталу
BKn- власний капітал на початок періоду
BKk - власний капітал на кінець періоду.
Коефіцієнт фінансового левериджу
-

0.44?

DR - коефіцієнт фінансового левериджу (Debt Ratio)
CL короткострокові зобов'язання (Current Liabilities)
LTL довгострокові зобов'язання (Long Term Liabilities)
LC позиковий капітал (Loan Capital)
EC власний капітал (Equity Capital)
Коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу - 0,025?
KDR - коефіцієнт відношення чистого боргу до власного капіталу
CL короткострокові зобов'язання (Current Liabilities)
LTL (Long Term Liabilities)
Cash- грошові кошти та їх еквіваленти
ES власний капітал (Equity Capital)
8

Чисті активи

Найменування показника Код На 31 грудня 2017 р.
Чисті активи 1495 12755 13009

На 31 грудня 2016 р.

Чисті активи відповідають вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів
перевищує зареєстрований (пайовий) капітал на 2708 тис грн.
9.
Розрахунки з пов'язаними сторонами Розміри винагород, виплачених Товариством управлінському
персоналу
В звітному періоді Товариство здійснювало операції з пов'язаними сторонами, а також оплату праці
управлінському персоналу.
Ключовий управлінський персонал (голова правління, голова та члени правління Товариства, голова та члени
Наглядової ради та ревізійної комісії) отримують винагороди, що включають в себе виплати, пов'язані з
виконанням своїх службових обов'язків.
Винагороди управлінському персоналу Товариства
Пояснення 9.1 (тис грн.)
Оплата праці
52
Оплата по середньому заробітку (відрядження)
Премії за результатами діяльності
Оплата відпустки по календарних днях 3
Доходи в натуральній формі
Інші нарахування й компенсації
Виплати по закінченню трудової діяльності Разом 55
Страхові внески з доходів управлінського персоналу 11

Витрати по виплатам основному управлінському персоналу відображені в складі адміністративних витрат.
Розрахунки між пов`язаними юридичними особами :
Найменування
Залишок на
01.01.2017 Обороти за 2017 рік
Залишок на
31.12.2017
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
Кт
Місцезнаходження -Україна
ТзОВ "Львівське фондове агенство"
111096,00
111096,00
.
Формування вартості робіт по договорам зі зв'язаними суб'єктами господарювання - резидентами України
здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України.
На кінець звітного періоду безнадійна заборгованість відсутня. Така оцінка проводиться кожного звітного року
шляхом перевірки фінансового стану пов'язаної сторони та ринку, на якому вона здійснює діяльність.
Виплати управлінському персоналу
Ключовий управлінський персонал (генеральний директор), отримують винагороди, що включають в себе
виплати, пов'язані з виконанням своїх службових обов'язків.
Витрати по виплатам основному управлінському персоналу відображені в складі адміністративних витрат.
Платежі на основі акцій на підставі рішень загальних зборів акціонерів в звітному періоді не нараховувались.
10.

Операційні сегменти

На основі аналізу джерел і характеру ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства та прибутку, що відповідає
їм, організаційної й управлінської структури, системи внутрішньої звітності для формування даних по
сегментах первиною визнана інформація з операційних сегментів - видам діяльності, вторинною - інформація з
географічних сегментів.
Показники за господарським сегментом

Пояснення 10.1 (тис грн.)

Найменування показника Доходи звітних сегментів без ПДВ
Витрати звітних сегментів Валовий прибуток
(збиток)
1
2
3
4
Операційна діяльність звітних сегментів:
Від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)
636 687
у тому числі по договорах з доходом від реалізації більше 10%:
Інші 0
0
0
Інша операційна діяльність
5718 2310
Адміністративні витрати 1946 1154
Витрати на збут
91
55
Разом від операційної діяльності 6354 2997
Фінансова діяльність
Інші доходи 244
Інші витрати
Витрати від участі в капіталі
Результат від діяльності сегмента
-254
-176
Розшифровка доходів та витрат, наведена вище, відображає дані по операційним сегментам Товариства.
Комерційні, адміністративні а також інші доходи та витрати не розподіляються.
Показники за географічно-збутовим сегментом
Пояснення 10.2 (тис грн.)
Найменування показника Росія Україна
Польща
Інші
1
2
3
4
5
Дохід реалізації продукції (товарів,робіт, послуг)
636
Балансова вартість активів звітних сегментів
19311
11.

0

Умовні зобов'язання та умовні активи Товариства

Умовних зобов'язань та умовних активів у Товариства - немає.
12.
Сезонні операції
Діяльність Товариства протягом звітного року не підпадає під істотний вплив сезонних або циклічних факторів
13
Основні показники оцінки фінансово-господарської діяльності

Фінансово-господарська діяльність Товариства в звітному періоді по відношенню до минулого
характеризується основними показниками, наведеними в таблиці.
Назва показника КОД Економічна сутність показника на кінець року
на початок року
1
2
3
4
5
Показники ліквідності
Розмір оборотного капіталу
10
Показує величину власного капіталу, що є джерелом покриття поточних
активів
6474 6322
Поточна ліквідність
20
Дозволяє визначити у скільки разів поточні активи перевищують поточні
зобов'язання 3,37 3,53
Термінова ліквідність
30
Відображає ліквідність активів на випадок потреби термінового погашення
поточних зобов'язань
1,36 0,84
Критична ліквідність
40
Відображає покриття поточних зобов'язань найбільш ліквідними активами,
тобто ліквідність активів на випадок необхідності негайного погашення поточних зобов'язань
1,42 1,07
Маневреність оборотного капіталу
50
Відображає частку оборотних коштів, що припадає на запаси,
незавершене виробництво і готову продукцію 0,02 0,02
Фінансова стабільність 60
Показує, чи досить у підприємства власних коштів для покриття всіх
зобов'язань 0,06 0,23
Фінансова незалежність 70
Відображає частку власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених,
а також реінвестованих у його діяльності
0,13 0,12
Маневреність власного капіталу 80
Показує, якою частиною власного капіталу підприємство вільно
маневрує, тобто як його частка не вкладена в основні активи, а використовується для фінансування поточної
діяльності 0,8
0,76
Коефіцієнт покриття інвестицій 90
Показує частку активів, що втілюють у собі власний капітал і
довгострокові зобов'язання
0,8
0,76
Рентабельність
1.Рентабельність інвестицій
Прибуток на сумарний капітал 104
джерел його походження -0,07

Визначає продуктивність усього капіталу підприємства, незалежно від

-0,02
Прибуток на власний капітал
105 Показує рентабельність інвестицій, первісно спрямованих і згодом
реінвестованих у підприємство його власника -0,29
-0,28
2. Рентабельність продажу
106
на кожну гривню обсягу продажу

Характеризує прибутковість підприємства, показуючи рівень прибутку
-6,56%

-2,18%
Показник ділової активності
Оборотність активів
107 Показує, скільки разів за аналізований період ті чи інші оборотні активи
повертаються до початкової стадії кругообігу, який вони здійснюють
1,28
1,17
Оборотність дебіторської заборгованості
108 Показує, скільки разів протягом періоду обсяги
надходжень від реалізації можуть вмістити в собі середній залишок дебіторської заборгованості 3,71
3,6
14. Події після звітної дати
Після звітного періоду не відбулося подій які могли б викликати сумнів у функціонуванні ПрАТ
"Мікроприлад".
15.Дата затвердження фінансової звітності Дійсна фінансова звітність підписана 27.02.2017 року від імені керівництва такими посадовими особами:
Генеральний директор __________________Жук Василь Миколайович.
Головний бухгалтер ________________________Гижий Наталя Євгенівна
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