Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

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

Генеральний директор

Бойко В.О.

( посада)

( підпис )

( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

30.04.2013
Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Орбіта"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

04833760

1.4. Місцезнаходження емітента

49600 Дніпропетровська область д/н м.Дніпропетровськ вул.Панікахи, буд.2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

056 7449500 056 7449503

1.6. Електронна поштова адреса емітента

таі!@огЬіІа.йр.иа

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

29.04.2013
Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 83 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"
номер та найменування офіційного друкованого видання
2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

30.04.2013
Дата

огЬі(а.Лр.иа

30.04.2013

(адреса сторінки в мережі Інтернет)

Дата

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
х
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
х
б) інформація про державну реєстрацію емітента;
х
в) банки, що обслуговують емітента;
х
г) основні види діяльності;
х
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
х
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
х
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
4. Інформація про посадових осіб емітента:
х
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
х
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
х
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
х
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
х
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
9. Відомості про цінні папери емітента:
х
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
х
10. Опис бізнесу.
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
х
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
х
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
х
в) інформація про зобов'язання емітента.
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
х
14. Інформація про стан корпоративного управління.
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) 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;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. 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.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
х
27. Аудиторський висновок.
х
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. 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) .
30. Примітки: Випусків облігацій, привілейованих акцій та акцій на пред'явника не було. Випуску
інших цінних паперів не було. Викуп власних акцій не відбувався. Дивіденди не нараховувались та
не виплачувались. Рейтингування та лістингування емітента не відбувалось. Емітент не входить
до складу будь-яких об'єднань підприємств. Емітент не випускав похідні цінні папери. Емітент не

здійснював у звітному періоді господарських операцій по іпотечним облігаціям. Станом на кінець
звітного періоду емітент не має в управління активів недержавних пенсійних фондів. Емітент не
випускав боргових цінних паперів. Інформація про обсяги виробництва, реалізації основних видів
продукції та собівартості реалізованої продукції не надається так, як об'єми доходу (виручки)
від реалізації продукції менше ніж 5 млн. грн. Згідно статуту емітента ревізійна комісія
складається з двох членів, голова ревізійної комісії не обирається. Загальні збори акціонерів в
звітному періоді не відбулись через відсутність кворуму. Особливої інформації у звітному
періоді не було.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1.Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство
"Орбіта"

3.1.2. Скорочене найменування

ВАТ "НВП "Орбіта"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Область, район

Дніпропетровська область д/н

3.1.5. Поштовий індекс

49600

3.1.6. Населений пункт

м.Дніпропетровськ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Панікахи, буд.2

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО 405863

3.2.2. Дата державної реєстрації

15.08.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1025700.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1025700.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Дніпропетровська дирекція ПАТ "Форум"

3.3.2. МФО банку

322948

3.3.3. Поточний рахунок

26009301158643

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

д/н

3.3.5. МФО банку

д/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності
72.19 ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ ПРИРОДНИЧИХ І
ТЕХНІЧНИХ НАУК
68.20 НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО
МАЙНА
61.20 ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за
ЄДРПОУ
засновника
та/або
учасника

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

Місцезнаходження

ПП "Золодар"

33516535

49044 Дніпропетровська область д/н м.Дніпропетровськ вул.Шевченка, буд.10

37.930000000000

ТОВ "Капа"

25222463

69097 Запорізька область д/н м.Запоріжжя вул. 40-років Радянської України,
буд.37

0.001400000000

АТ ІК "Євроінвест"

23754658

61180 Харківська область д/н м.Харків вул.О.Яроша, буд.18а

0.001400000000

АТ ІК "Слобідська"

23754664

61180 Харківська область д/н м.Харків вул. О.Яроша, 18а

0.001400000000

ТОВ "ШТАГ"

37276974

49000 Дніпропетровська область м.Дніпропетровськ пр.Газети "Правда", буд.40а

0.006200000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фізичні особи - 2036

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

д/н д/н д/н

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)
62.059600000000

Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
За звітний
період середньооблікова чисельність працівників - 75 осіб.
Фонд оплати праці штатних працівників - 1549 тис. грн.
Кадрова програма емітента спрямована на скорочення загальновиробничого та
адміністративного персоналу, приведення його кількості у відповідність до необхідного
мінімуму.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

6.1.1. Посада

Генеральний директор

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

Бойко Володимир Олексійович

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

АЕ 433617 25.10.1996 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження

1956

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

23

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "НВП "Орбіта", голова правління
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Призначено строком на 5 років рішенням загальних зборів акціонерів 06.07.2007 року у зв'язку
зі зміною структури посадових осіб. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його
поточною діяльністю. Він підзвітний загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує
виконання їх рішень. Отримує заробітну платню відповідно до штатного розкладу.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

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

Вишивана Олена Сергіївна

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

АК 978885 10.08.2000 Бабушкінський РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

6.1.4. Рік народження

1951

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та ЗАТ "НВО "Орбіта", бухгалтер
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Отримує заробітну платню
відповідно до штатного розкладу. Виконує свою діяльність згідно з посадовими інструкціями.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Паршин Костянтин Олександрович

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

АЕ 712823 08.07.1998 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження

1969

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та ТОВ "Регіон сільгоспресурс", директор
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Обрано рішенням загальних зборів акціонерів 06.07.2007р. строком на 5 років. Непогашених
судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав
акціонерів Товариства.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

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

Бойко Олександр Володимирович

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

АЕ 395773 12.09.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській області

6.1.4. Рік народження

1979

6.1.5. Освіта

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

5

6.1.7. Найменування підприємства та ВАТ "НВП "Орбіта", провідний фахівець
попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис
Обрано рішенням загальних зборів акціонерів 06.07.2007р. строком на 5 років. Непогашених
судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі.
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу та захист прав
акціонерів Товариства.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

П.І.Б. посадової особи

Серія, номер, дата
Дата
видачі паспорту, орган, внесення
що видав
до реєстру
АЕ 433617 25.10.1996 08.11.2007
Бабушкінським РВ
ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

Кількість
акцій (штук)

Генеральний директор

Бойко Володимир
Олексійович

Головний бухгалтер не має
частки в СК

Вишивана Олена Сергіївна д/н

д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член наглядової ради

Паршин Костянтин
Олександрович

АЕ 712823 08.07.1998
Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в
Дніпропетровській
області

28.11.2007

1

0.00002437360

1

0

0

0

Член наглядової ради

Бойко Олександр
Володимирович

АЕ 395773 12.09.1996
Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в
Дніпропетровській
області

13.12.2007

1300623

31.70086282539

1300623

0

0

0

Усього

100

Кількість за видами акцій
Від загал.
кількості акцій(%) прості іменні прості на привілейо привілейо
вані
пред'явника
в. на
іменні
пред'явн
0
0.00243735985
100
0
0

1300724

31.70332455884

1300724

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної
особи

ПП "Золодар"

Ідентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ
33516535

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи

Бойко Олександр Володимирович

Місцезнаходження

Кількість
Дата
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

49044 Дніпропетровська
13.07.2007
область д/н м.Дніпропетровськ
вул.Шевченка, буд.10

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав
паспорт

АЕ 395773 12.09.1996 Жовтневим
РВ ДМУ УМВС України в
Дніпропетровській обл.

1556196

37.930096519450

Дата
Кількість
Від загальної
внесення до акцій (штук) кількості акцій(%)
реєстру

08.11.2007

Усього

Кількість за видами акцій
Прості
іменні
1556196

Прості на Привілейова Привілейова
ні іменні
пред'явника
ні на
пред'явника
0

0

0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на Привілейова Привілейова
ні іменні
пред'явника
ні на
пред'явника

1300623

31.700862825390

1300623

0

0

0

2856819

69.630959344838

2856819

0

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

Чергові

Позачергові

X
30.04.2012
0.000000000000

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів.
2. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за
2010 та 2011 роки та прийняття рішення за його розглядом.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки та прийняття рішення за його розглядом.
4. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2010 та 2011роки та її висновки по балансу Товариства за
2010 та 2011 роки.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2010 та 2011 роки.
6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2010 та
2011 роках.
7. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
8. Відкликання наглядової ради Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства з найменування "Відкрите акціонерне товариство
"Науково-виробниче підприємство "Орбіта" на найменування "Публічне акціонерне товариство
"Науково-виробниче підприємство "Орбіта".
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом приведення Статуту у відповідність
вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі щодо зміни найменування
Товариства. Затвердження Статуту у новій редакції. 11. Надання повноважень щодо проведення
державної реєстрації змін до Статуту у встановленому порядку.
12. Обрання одноособового виконавчого органу управління - генерального директора Товариства.
13. Обрання ревізійної комісії Товариства.
14. Обрання наглядової ради Товариства.
15. Затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність Товариства, а саме:
"Положення про загальні збори", "Положення про наглядову раду", "Положення про виконавчий
орган", "Положення про ревізійну комісію", приведених у відповідність до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства" та нової редакції Статуту Товариства.
Збори не відбулись через відсутність кворуму.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Імпульс"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31184302

Місцезнаходження

49600 Дніпропетровська область д/н м.Дніпропетровськ вул.Панікахи,
буд.2

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АГ № 399389

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.10.2010

Міжміський код та телефон

056 7409498

Факс

056 7409499

Вид діяльності

ДЕпозитарна діяльність зберігача цінних паперів

Опис
д/н
Повне найменування юридичної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 м. Київ д/н м.Київ вул.Б.Грінченка, буд.3

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

АВ № 189650

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

044 2791213

Факс

044 3777016

Вид діяльності

Депозитарна діяльність депозитарію

Опис

д/н

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
або прізвище, ім'я та по батькові
"Капітал-Експерт"
фізичної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32090859

Місцезнаходження

49051 Дніпропетровська область м.Дніпропетровськ вул.Винокурова.1

Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид діяльності

3040

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.09.2002

Міжміський код та телефон

067-723-19-02

Факс
Вид діяльності
Опис

Надання аудиторських послуг

ОПИС БІЗНЕСУ
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Відкрите акціонерне товариство
"Науково-виробниче
підприємство"Орбіта" засноване відповідно до рішення Регіонального
відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській
області від 01.08.1997 року, № 12/310-АО шляхом перетворення
державного науково-виробничого підприємства "Орбіта" у відкрите
акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію
майна державних підприємств" від 19.02.1997 року №89/97-ВР.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Підприємство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та
інших відокремлених структурних підрозділів. Організаційна структура
підприємства складається із тематичних та функціональних підрозділів.
Функціональні підрозділи виконують функції загального управління та
економічного забезпечення. Тематичні підрозділи є головною
структурною одиницею. На них покладена відповідальність за своєчасне
укладання та виконання договорів, робіт та послуг.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом
звітного періоду не надходило
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає
вимогам чинного законодавства України, Положенням (стандартам)
бухгалтерського обліку в Україні.
Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося у
відповідності з концептуальною основою, зазначеною Положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік
Товариства комп'ютеризований. Аналітичний і синтетичний облік
порівняні між собою.
Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності
складені на типових формах, затверджених у встановленому
законодавством порядку.
Текст аудиторського висновку
Аудиторська фірма "Капітал - Експерт " зареєстрована виконавчим
комітетом Дніпропетровської міської ради. Дата проведення державної
реєстрації - 18.07.2002р., номер запису про включення відомостей про
юридичну особу до ЄДР - 1 224 120 0000 007357, свідоцтво про державну
реєстрацію № 407290, серія АОО.
Юридична адреса аудиторської фірми: 49051 м. Дніпропетровськ, вул.
Винокурова,1
тел. 8067-723-19-02.
Свідоцтво про внесення до
Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3040, видане за рішенням
Аудиторської Палати України від 26.09.2002р. № 113, дія продовжена
до 27.09.2017р.

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову
звітність: Управлінський персонал несе відповідальність за складання
попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною
концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітці
№1. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий
внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора: Нашою відповідальністю є висловлення думки
щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних
вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній
фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що
стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фінансової
звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку
загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: У відповідності до
вимог П(С)БО на вартість об'єктів основних засобів, які з різних
причин не експлуатуються (ремонт, консервація, тощо) амортизація не
нараховується. МСФЗ вимагають нарахування амортизації у випадках
припинення використання основних засобів на час ремонту або
консервації. У балансі станом на 31.12.2012р. за 2012р. сума
амортизації об'єктів основних засобів, які не експлуатуються 1297,1
тис. грн. не була включена до витрат, відповідно сума прибутку
підлягає коригуванню на цю суму.
Крім того, уся сума амортизації на законсервовані об'єкти до
1.01.2012р. складає 2162,4 тис. грн., на яку слід зменшити залишкову
вартість основних засобів та зменшити величину нерозподіленого
прибутку.
У статті 430 не відображені суми забезпечення оплати відпусків, які
не були признані, але які є зобов 'язанням і підлягають відображенню
у балансі у відповідність МСФО № 37 "забезпечення активів" 62 тис.
грн., сума прибутку повинна бути зменшена на суму цих зобов 'язань.
Відповідно, не відображена сума відстрочених податкових активів 13
тис. грн..
У звітності
станом на 31 грудня 2012 року було відображено витрати
майбутніх періодів на загальну суму 155,0 тис. грн. Згідно вимог МСФЗ
цю суму було пере класифіковано як витрати, величина прибутку повинна
бути зменшена на 155 тис. грн..
Умовно-позитивна думка: На нашу думку, за винятком впливу питання,

про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення
умовно-позитивної думки", попередня фінансова звітність станом на
31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату складена в
усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи
спеціального призначення, описаної в примітці, включаючи припущення
управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як
очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується,
будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший
повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013
року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання: Ми звертаємо
увагу на Примітку №1, яка пояснює ймовірність внесення коригувань у
вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову
звітність за 2012 рік під час складання балансу першого повного
пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також
звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за
МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по
два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти
про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні
примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що
вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення
фінансового стану Відкритого акціонерного товариства "Науково виробниче підприємство "Орбіта", результатів його операційної
діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не
модифікована щодо цього питання.
Попередню фінансову звітність Відкритого акціонерного товариства
"Науково - виробниче підприємство "Орбіта" було складено в процесі
зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня
фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства "Науково виробниче підприємство "Орбіта" може бути не прийнятною для інших
цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути
представлено відповідним органам Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ: Цей розділ
аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
29.09.2011р. № 1360.
Вартість чистих активів Товариства: Вартість чистих активів на звітну
дату 31.12.2012 р., що наведена в інформації емітента з урахуванням
описаних коригувань не відповідає положенням статті 155 Цивільного
кодексу України від 16.01.2003р. № 435- IV. На результат діяльності
Товариства негативно вплинув перехід П(С)БО на МСФЗ. Слід відмітити,
що основні засоби відображені по історичній вартості згідно МСФЗ,
але є можливість, також відповідно МСФЗ, перейти на ринкову вартість
основних засобів, що вплине на збільшення власного капіталу.
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом
цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не
виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом

цінних паперів та подається до ДКЦПФР разом з фінансовою звітністю не
встановлено.
Виконання значних правочинів: Ми перевірили наведену інформацію про
значні правочини і підтверджуємо, що їх у звітному періоді не було.
Стан корпоративного управління: Ми підтверджуємо, що інформація про
стан корпоративного управління, яка наведена в інформації емітента є
достовірною та відображає дійсний стан корпоративного управління.
Створення підрозділу внутрішнього аудиту у товаристві не
передбачено. Для внутрішнього контролю організована ревізійна
комісія, що передбачено статутом.
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства
Ми підтверджуємо, що нами при виконанні аудиту були виконані
необхідні процедури оцінці ризиків суттєвого викривлення, в тому
числи в наслідок шахрайства відповідно до вимог МСА 240. Суттєвих
викривлень, в тому числі в наслідок шахрайства, у звіті емітента за
2012р. не виявлено.
Інша допоміжна інформація: Останні загальні збори акціонерів
Відкритого акціонерного товариства "Науково - виробниче підприємство
"Орбіта" проводились 23.09.2010р . рішення про нарахування та виплату
дивідендів не приймалось. У зв 'язку із відсутністю кворуму не
відбуваються загальні збори Товариства.
При перевірці
інформація фінансового стану ВАТ після дати балансу
правочинів, або будь - які дій, які б привели загрозу до суттєвих
скорочень активів, зниження платоспроможності, погіршення фінансового
стану не встановлено. Публічне акціонерне товариство "Науково виробниче підприємство "Орбіта" не перебуває у стадії банкрутства.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
За звітний період емітентом були виконані роботи та надані послуги :
61.10 - Зв'язок - 1547.2 тис.грн.; Замовники - загалом 423 фізичних
та юридичних осіб.
71.12 - Знімальні та геодезичні роботи - 219.7 тис.грн.; Замовники на
складання технічних актів на оренду землі - фізичні та юридичні особи
у Дніпропетровській області.
8 0.10 - Охорона- 471.3 тис.грн.; Замовники - юридичні особи.
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна - 4 02 7.0 тис.грн. Замовники - юридичні особи.
Роботи та послуги не мають залежності від сезонних змін, окрім за
видом діяльності 71.12.
Топогеодезичні роботи ускладнюються в осінньо-зимовий період.
Основні ризики в діяльності - неплатоспроможність Замовників. Основні
заходи щодо зменшення ризиків - розрахунки з авансовим платежем.
Основні плани щодо розширення ринку збуту- залучення нових абонентів

послуг зв'язку та інтернет.
У своїй діяльності емітент не використовує сировинну базу.
Стан розвитку галузі Зв'язку - задовільний і такий, що швидко
змінюється. Для того щоб залишатися конкурентноспроможнім, емітенту
постійно необхідно впроваджувати нові технології та обладнання.
Основні конкуренти - великі провайдери , такі як Оптіма Телеком, МТС,
Укртелеком та Київ Стар.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
У звітному періоді не відбувалося придбання та відчудження основних
засобів.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Склад основних засобів емітента: передавальні пристрої, машини та
обладнання, інструменти та прилади.
Основні засоби емітента знаходяться за юридичною адресою емітента та
частково у збудованих каналах кабельної каналізації.
Об'єкти оренди - технічні площадки, що належать ПАТ "Уктелеком".
Планів капітального будівництва будівель та споруд підприємство не
має. Планується розширення мереж кабельної каналізації та розширення
клієнтської бази. Це дасть можливість емітенту отримати дохід у
галузі Зв'язку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На діяльність емітента впливають законодавчі обмеження, що стосуються
закупівлі товарів та послуг за державні кошти. Це створює додаткові
фінансові витрати на обов'язкові платежі за участь у тендері. Але
вплив цих обмежень незначний.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Емітент у звітному періоді не платив штрафні санкції за порушення
законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
У звітному періоді емітент здійснював діяльність за рахунок власних
коштів. У зв'язку з тим, що бюджетний договір та більшість інших
послуг, що надає емітент було проведено з авансовим платежем
підприємство мало достатньо обігових коштів для поточних потреб.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів

Незавершеного виробництва на кінець звітного періоду - не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Основне завдання щодо подальшої діяльності емітента є в тому, щоб
частка робіт та послуг значною мірою перевищувала дохід від здавання
в оренду технологічного обладнання товариства.
Для реалізації цієї задачі необхідно зберегти напрацьовану клієнтську
базу з послуг зв'язку та залучити щонайменше 1500 нових абонентів. В
умовах жорстокої конкуренції у цій сфері надання послуг, це є дуже
непростим завданням.
Можливість обслуговувати більше замовників на оформлення актів
приватизації та оренди земельних ділянок цілком залежить від
державних структур, які надають висновки щодо отриманої інформації.
Саме це є "вузьким" місцем у збільшені обсягів цих послуг.
У галузі досліджень та розробок емітент має перспективи тиражувати
зразки, виготовлені у минулі роки за державним замовленням МОУ.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Основний вид діяльності емітента - дослідження та розробка у галузі
технічних наук.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
В звітному періоді емітент не виступав стороною в судових справах.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Іншу інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану
емітента, потенційні інвестори можуть отримати у виконавчого органу
підприємства при особистому звернені.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
Номер свідоцтва
реєстрації про реєстрацію
випуску
випуску
1

2

18.01.2011 08/04/1/11

Опис

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
Дніпропетровське
територіальне управління
ДКЦПФР

Міжнародний
ідентифікаційний
номер
4
Ш4000113278

Тип цінного
паперу
5

Форма існування та Номінальна
форма випуску
вартість
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна іменні
іменна

7
0.25

Кількість
акцій (штук)
8
4102800

Додаткового випуску акцій у звітному періоді не було. Заміна свідоцтва відбулась в результаті проведення процесу дематеріалізації.

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

9

10

1025700.00

100.000000
000000

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )
Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

5192.000

0.000

3187.000

2422.000

1233.000

Основні засоби, всього
(тис.грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

0.000

4424.000

5192.000

0.000

0.000

3187.000

2422.000

2724.000

0.000

0.000

1233.000

2724.000

на початок
періоду

на кінець
періоду

І.Виробничого призначення

4424.000

- будівлі та споруди
- машини та обладнання
- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

4.000

46.000

0.000

0.000

4.000

46.000

2.Невиробничого призначен

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

4424.000

5192.000

0.000

0.000

4424.000

5192.000

ПоясНеННя : Орендовані основні засоби відсутні.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал
Скоригований статутний капітал
Опис

За звітний період

За попередній період

1535
1026

1415
1026

1026

1026

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського
обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 N 87.
Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні
активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх
періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1535.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
капіталу(1026.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу
України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу,
розрахованому на кінець року.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Кредити банку, у тому числі :
Овердрафт

Дата виник
нення
X
17.10.2001

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

12.00

X

X

12.00

17.000

25.10.2008

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

58.00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.00

X

X

Інші зобов'язання

X

2937.00

X

X

Усього зобов'язань

X

5091.00

X

X

Опис:

2084.00

2084.00

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

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Зв'язок
Опис

АА № 497696

28.05.2003

Державний комітет зв'язку та інформації України

03.06.2018

АГ № 505410

07.11.2010

МВС України

Термін дії не
обмежений

АГ № 579012

08.09.2011

Державне агенство земельних ресурсів України

Термін дії не
обмежений

Основний вид діяльності підприємства.

Надання послуг з охорони власності та ромадянг
Опис
Проведення робіт із землеустрою
Опис

