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

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01431334

04114  Київська область  м.Київ, Оболонський район вул. Дубровицька, буд.28

Акцiонерне товариство

Голова Правлiння Загороднюк Олексiй Олексiйович

20.04.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента 0(44) 430-21-30 0(44) 430-21-30

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.nadragroup.com   .  .
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

26.04.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у №78 газета "ВIДОМОСТI ДКЦПФР " 25.04.2012
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента ivanchukmarina@gmail.com



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:  

"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод

емiтент не належав до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;
е) інформація про рейтингове агентство;
є) інформація про органи управління емітента.
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв). X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці. X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента; X

б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
10. Опис бізнесу. X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

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 X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

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. Річна фінансова звітність. X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



рейтингова агентства, оскiльки емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки

держави, не займає монопольне становище, у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна

частка. 

"iнформацiя про орган управлiння емiтента" - емiтент є акцiонерним товариством .

"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися. 

"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не

реєструвалося. 

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших

цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. 

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу

власних акцiй не вiдбувалося.  "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- за звiтний перiод випуску

не вiдбувалось.

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - акцiї емiтента iснують в

бездокументарнiй формi.

"Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про

собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi

по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний

перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 

"Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр

iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - емiтент не здiйснював випуски

iпотечних облiгацiй.

"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" -

емiтент не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв.

"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб,

що володiють сетрифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" -

емiтент не здiйснював випуски сертифiкатiв ФОН.

"Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського

облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. 

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,

виконання зобов'язань за якими, забезпечене об'єктами нерухомостi.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

3.1.4. Область, район Київська область

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

3.1.5. Поштовий індекс 04114
3.1.6. Населений пункт м.Київ, Оболонський район
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Дубровицька, буд.28



3.2.1. Серія і номер свідоцтва Сарія ААБ №527072
3.2.2. Дата державної реєстрації 30.01.1992

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      6000000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Оболонська районна в м.Києві державна адміністрація

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      6000000.00



3.3.2. МФО банку 300205

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Український Професійний Банк" в м.Києві

3.3.5. МФО банку 300205

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

ПАТ "Український Професійний Банк" в м.Києві
3.3.3. Поточний рахунок 2600829932

3.3.6. Поточний рахунок 2600829932



3.4. Основні види діяльності

33.20.1 ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ
70.20 ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ НЕРУХОМОГО МАЙНА



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів
архітектури

Серія АВ №479139 23.06.2009 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у
м.Києві

23.06.2012

Опис Діяльність пов'язана із стоворенням об'єктів архітектури
Продовження терміну дії виданої ліцензії не планується.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

ПрАТ "Центр обробки даних Надра" 14288967  03142 Київська область  м, Київ проспект Палладiна, буд 32   0.346700000000
ЗАТ "Iнвестицiйний Фонд "Iнтелектiнвест" 22337065  79008 Львiвська область  м.Львiв проспект  Свободи, 18   0.010000000000
ТОВ "Арлан" 31647453  49005 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ узвiз Лоцманський, буд.

12-А
  0.002900000000

ТОВ "Вiтязь" 31647427  49005 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ вул.Глобинська, 2   0.022300000000
ТОВ Iнвестицiйна Компанiя "Бiзнес -Iнвест" 20301755  49009 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ Набережна Перемоги, 32   0.802400000000
ТОВ "Iнтерсплав" 32014517  49035 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ шосе Криворiзьке, 35   0.065500000000
ТОВ "Манiтоба" 31647652  49000 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ проспект Героїв, 11Л   0.244800000000
ТОВ "Мiцар" 32561058  49000 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ вул. Глобинська, 2   0.013000000000
ТОВ "Ректайм" 33074362  49033 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ вул. Героїв Сталiнграду,

149
  0.030400000000

ТОВ "ДФК "Славутич-Капiтал" 32614167  49027 Днiпропетровська область  м.Днiпропетровськ вул. Набережна  В.I.Ленiна,
буд. 53

  0.052000000000

Приватне iноземне пiдприємство"Гелонi Iнвестментс" 35789792  04114 Київська область  м.Київ вул.Дубровицька, 28  93.739900000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

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

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

Фiзичнi особи в кiлькостi 1428 осiб   4.670100000000д/н
Усього   100.000000000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 69, 

середньої чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) -  14, 

чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня)(осiб)
-  3.

фонду оплати працi 1758,00 тис. грн. 

Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi - протягом року фонд
оплати працi збiльшився, вiдносно попереднього року, за рахунок збiльшення працiвникiв
Товариства.

 Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента - на пiдприємствi , при необхiдностi,
забезпечується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, участь у семiнарах, отримання
консультацiй та iнше.



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

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

МЕ 158673 27.08.2002 Голосіївським РУ ГУ МВС України в м.Києві

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

Загороднюк Олексій Олексійович

6.1.1. Посада Голова Правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Українська зовнішньоекономічна нафтогазова корпорація
"Укрзарубіжнафтогаз" , заступник директора.

6.1.8. Опис           Винагороди не виплачувались. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Голова правлiння посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоду на розкриття паспортних даних
надано. Голова Правлiння має право без довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, якщо
виконання таких дiй не обмежено Наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому
числi має право укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства угоди, договори, iншi договiрно-правовi,
фiнансово-розрахунковi, внутрiшньо-розпорядчi документи та iншi документи, має право видавати довiреностi,
має право прийняття на роботу та звiльнення з роботи найманих працiвникiв Товариства, в тому числi
заступникiв Голови Правлiння, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства, вiдкриває банкiвськi рахунки, представляє iнтереси Товариства, виступає вiд його
iменi в державних, а також в усiх судових органах, перед iншими пiдприємствами, установами та органiзацiями,
затверджує штатний розклад Товариства. Права Голови Правлiння та членiв Правлiння можуть бути обмеженi
Наглядовою Радою Товариства або одноосiбно Головою Наглядової Ради (Президентом) Товариства. Голова
Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдання Правлiння. Голова Правлiння не рiдше одного разу на рiк
звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про роботу Правлiння та про стан справ Товариства.

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

СО 538890 05.12.2000 Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві

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

Сахно Ірина Василівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

6.1.5. Освіта Вища освіта, Київський економічний інститут менеджменту.
Київський технологічний технікум (бухгалтерський облік та аудит).

6.1.4. Рік народження 1980

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології",  головний бухгалтер



6.1.8. Опис           Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового договору  Наказу №
12к від 19.07.2011 року.  Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє.  Посадова особа
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоду на
розкриття паспортних даних надано.
Повноваження та обов'язки: 
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi
пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних.
 2. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку
всiх господарських операцiй. 
3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та
подання до облiку первинних документiв.
 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у
первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi протягом встановленого термiну. 
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її
та подання в установленi строки користувачам.
 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати
дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 
7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного
бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та
iнструкцiями. 
8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв,
передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних
зобов'язань.
 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних,
трудових та фiнансових ресурсiв.
 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз
нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 
11. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства. 
12. Забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою
виявлення резервiв, запобiгання втратам. 
13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та
обов'язки. 14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами iнформацiйними
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi.

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

35789792

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

Приватне іноземне підприємство"Гелоні Інвестментс"

6.1.1. Посада Голова Наглядовї ради

6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера - Загороднюк Павло Олексiйович (паспорт серiї СН №
�490593, виданий 17.06.1997 року Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi). акціонер Приватне іноземне

підприємство"Гелоні Інвестментс" володіє часткою у статутному капіталі емітента у розмірі 93.739%
Уповноважений представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не
виплачувались. Уповноважений представник згоду на розкриття паспортних даних надав. Наглядова Рада
здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення



стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради (Президент) Товариства.
Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може функцiонувати також одноосiбно -
тiльки Голова Наглядової Ради (Президент) Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової
Ради (Президент) Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази,
положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими органами
та працiвниками Товариства.

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

35789792

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

Приватне іноземне підприємство"Гелоні Інвестментс"

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера - Ленхарт Херіберт. Призначений протоколом №1-11 від
17.05.2011р чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" ( з 2011р. нова назва
ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"). Уповноважений представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Винагороди не виплачувались. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та
захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова
Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться
до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової
Ради (Президент) Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може
функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також
одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти Товариства
(рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства,
iншими органами та працiвниками Товариства.

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

14288967

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

ПрАТ "Центр обробки даних Надра"

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії



6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера - Таран Олександр Васильович. Призначений
протоколом №1-11 від 17.05.2011р чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" ( з
2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"). Уповноважений представник непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались. Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна
комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та
iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок
роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про
ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою
Товариства. Для проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може
залучити аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у
засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.

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

СН 134047 23.04.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

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

Микитенко Сергiй Анатолiйович

6.1.1. Посада Перший заступник Голови Правлiння

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 5

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

СП "Марком", генеральний директор.

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового договору. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались. Згоду на
розкриття паспортних даних надано. Повноваження та обов"язки Першого заступника Голови Правлiння: -
забезпечує, у складi правлiння, виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; - особисто бере участь у
засiданнях правлiння; - очолює вiдповiдний напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв емiтента вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння; - розробляє та подає на
затвердження правлiння поточнi i перспективнi плани щодо здiйснення емiтентом господарської  діяльності,
здiйснює за наказом Голови Правлiння його повноваження; - виконує iншi обов'язки та здiйснює повноваження,
встановленi законодавством, внутрiшнiми документами емiтента.



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

35789792

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

Приватне iноземне пiдприємство"Гелонi Iнвестментс"

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера - Лютий Богдан Петрович. Уповноважений представник
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались. Наглядова Рада
здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж
проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення
стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада за
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова
Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають
право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для
виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.

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

35789792

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

Приватне іноземне підприємство"Гелоні Інвестментс"

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера -  Репалюк Ольга Володимирівна. Призначена
протоколом №1-11 від 17.05.2011р чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" ( з
2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"). Уповноважений представник непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю
виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих
рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду
очолює Голова Наглядової Ради (Президент) Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства може функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства.
Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi
нормативнi акти Товариства  (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та
членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.



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

14288967

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

ПрАТ "Центр обробки даних Надра"

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера - Заган Олена Анатоліївна. Призначена протоколом
№1-11 від 17.05.2011р чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" ( з 2011р. нова
назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"). Уповноважений представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороди не виплачувались. Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна
комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та
iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок
роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про
ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою
Товариства. Для проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може
залучити аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у
засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.

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

14288967

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

ПрАТ "Центр обробки даних Надра"

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта д/н

6.1.4. Рік народження д/н

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) д/

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

д/н

6.1.8. Опис           Уповноважений представник акцiонера - Козлова Галина Юхимівна. Призначена протоколом
№1-11 від 17.05.2011р чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ІНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" ( з 2011р. нова
назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"). Уповноважений представник непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагороди не виплачувались. Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за
фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi
Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна
комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та
iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок
роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про
ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою
Товариства. Для проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може
залучити аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у



засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

П.І.Б. посадової особи
Серія, номер, дата

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради

Приватне іноземне
підприємство"Гелоні
Інвестментс"

20.05.2008        22497554  93.73980833333        22497554               0               0               035789792

Голова Ревізійної комісії
Члени Ревізійної комісії

ПрАТ "Центр обробки
даних Надра"

13.11.2008           83212   0.34671666667           83212               0               0               014288967

Голова Правління Загороднюк Олексій
Олексійович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МЕ 158673 27.08.2002
Голосіївським РУ ГУ
МВС України в
м.Києві

Головний бухгалтер Сахно Ірина Василівна д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СО 538890 05.12.2000
Мінським РУ ГУ МВС
України в м. Києві

Перший заступник Голови
Правлiння

Микитенко Сергiй
Анатолiйович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СН 134047 23.04.1996
Харкiвським РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi

   22580766          0        0        0Усього     22580766  94.08652500000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Приватне iноземне
пiдприємство "Гелонi
Iнвестментс"

35789792  04114 Київська область
м.Київ вул.Дубровицька, 28

20.05.2008 22497554 93.739808333333 22497554 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

  .  . 0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 22497554 93.739808333333 22497554 0 0 0



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  94.125000000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та
визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк.
2. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк.

3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк та прийняття рiшення про
розподiл прибутку або про порядок покриття збиткiв Товариства. 
4. Звiт наглядової ради Товариства за 2010 рiк. 
5. Звiльнення та призначення голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 
6. Звiльнення та призначення членiв Наглядової ради Товариства. 
7. Визначення типу Товариства у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону
України "Про акцiонернi товариства". Змiна найменування Товариства, в тому числi у зв'язку з
приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть
до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом викладення його в новiй редакцiї та
затвердження нової редакцiї Статуту. 
9. Уповноваження осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства. 
10. Затвердження Положення про Загальнi збори Товариства. 
11. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду Товариства з метою приведення його у
вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 
12. Затвердження Положення про Правлiння Товариства (Виконавчий орган).
13. Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства з метою приведення його у
вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 
14. Затвердження iнших внутрiшнiх положень Товариства.

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити запропонований порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв.

Перше питання порядку денного: Звiт правлiння про результати фiнансово - господарської
дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011
рiк.
Голова правлiння ВАТ "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" Загороднюк О.О. прозвiтував про роботу
Правлiння Товариства в 2010 роцi та запропонував визнати роботу Правлiння в 2010 роцi
задовiльною. Також, було запропоновано визначити основними напрямами дiяльностi Товариства в
2011 роцi наступнi: оновлення основних та ремонт основних фондiв Товариства, збiльшення
кiлькостi площ, придатних для передачi в оренду. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Визнати роботу Правлiння в 2010 роцi задовiльною, затвердити звiт Правлiння ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО". Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства в 2011 роцi наступнi:
оновлення основних та ремонт основних фондiв Товариства, збiльшення кiлькостi площ, придатних
для передачi в оренду. 

Друге питання порядку денного: Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово -
господарської дiяльностi за 2010 рiк.
Голова ревiзiйної комiсiї Заган О.А. зачитала звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про перевiрку
фiнансово - господарської дiяльностi за 2010 рiк. Зокрема, нею було повiдомлено, що для
пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк була проведена аудиторська перевiрка
за результатами якої був виданий позитивний аудиторський висновок. Ревiзiйна комiсiя пропонує
визнати дiяльнiсть правлiння ВАТ "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" за 2010 рiк задовiльною.
Також, було запропоновано затвердити Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово -
господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.

Дата проведення 17.05.2011

Чергові Позачергові
X



Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi
Товариства за 2010 рiк.

Третє питання порядку денного: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк та
прийняття рiшення про розподiл прибутку або про порядок покриття збиткiв Товариства. 
Головою зборiв було запропоновано затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2010 рiк та
направити прибуток Товариства в розмiрi 24 тис. грн. на проведення ремонтних робiт по
вiдновленню основних фондiв Товариства. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ВАТ "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" за 2010 рiк та
направити отриманий Товариством в 2010 роцi прибуток в розмiрi 24 тис. грн. на проведення
ремонтних робiт по вiдновленню основних фондiв Товариства. 

Четверте питання порядку денного: Звiт наглядової ради Товариства за 2010 рiк.
Голова зборiв зачитав Звiт наглядової ради Товариства за 2010 рiк та запропонував його
затвердити. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити Звiт наглядової ради Товариства за 2010 рiк.

П'яте питання порядку денного: Звiльнення та призначення голови та членiв Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
Головою зборiв було повiдомлено, що Ревiзiйна комiсiя Товариства сформована з представникiв
акцiонера - ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА". Проте, з деякими представниками, призначеними до складу
Ревiзiйної комiсiї ВАТ "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", акцiонер ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА"
припинив трудовi вiдносини. В зв'язку з цим було запропоновано наступний проект рiшення: "Не
звiльняти з посад голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства акцiонера - Закрите акцiонерне
товариство "КОНЦЕРН НАДРА". Погодити рiшення акцiонера ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" щодо
змiни своїх представникiв у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Погодити звiльнення з посади
голови Ревiзiйної комiсiї Товариства представника акцiонера ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" Заган
Олену Анатолiївну, з посад членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства  представникiв акцiонера ЗАТ
"КОНЦЕРН НАДРА" - Могильного Юрiя Олексiйовича, Пєшкова Петра Анатолiйовича. Погодити
призначення нових представникiв акцiонера ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" до складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства. А саме погодити призначення на посаду голови Ревiзiйної комiсiї Товариства
представника ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" Тарана Олександра Васильовича, на посади членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства - Заган Олену Анатолiївну, Козлову Галину Юхимiвну."

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Не звiльняти з посад голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства акцiонера - Закрите акцiонерне
товариство "КОНЦЕРН НАДРА". Погодити рiшення акцiонера ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" щодо
змiни своїх представникiв у складi Ревiзiйної комiсiї Товариства. Погодити звiльнення з посади
голови Ревiзiйної комiсiї Товариства представника акцiонера ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" Заган
Олену Анатолiївну, з посад членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства  представникiв акцiонера ЗАТ
"КОНЦЕРН НАДРА" - Могильного Юрiя Олексiйовича, Пєшкова Петра Анатолiйовича. Погодити
призначення нових представникiв акцiонера ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" до складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства. А саме погодити призначення на посаду голови Ревiзiйної комiсiї Товариства
представника                             ЗАТ "КОНЦЕРН НАДРА" Тарана Олександра Васильовича, на
посади членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства - Заган Олену Анатолiївну, Козлову Галину Юхимiвну.

Шосте питання порядку денного:Звiльнення та призначення членiв Наглядової ради Товариства.
Голова зборiв повiдомив, що Наглядова рада Товариства представлена акцiонером Товариства  -
Приватним iноземним пiдприємство "Гелонi Iнвестментс" (надалi також - ПIП "Гелонi
Iнвестментс"), яким призначено своїх представникiв до складу Наглядової ради Товариства. Проте,
з деякими представниками, призначеними до складу Наглядової ради ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО", акцiонер ПIП "Гелонi Iнвестментс" припинив трудовi вiдносини. В зв'язку з
цим було запропоновано наступний проект рiшення: "Не звiльняти з посад членiв Наглядової ради
Товариства акцiонера  - Приватне iноземне пiдприємство "Гелонi Iнвестментс". Погодити рiшення



акцiонера ПIП "Гелонi Iнвестментс" щодо змiни своїх представникiв у складi Наглядової ради
Товариства. А саме, погодити звiльнення представника акцiонера ПIП "Гелонi Iнвестментс"
Сьомочкiна Олександра Iгоровича зi складу Наглядової ради ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО". Погодити рiшення акцiонера ПIП "Гелонi Iнвестментс" щодо призначення
нових представникiв до складу Наглядової ради ВАТ "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО" - Репалюк
Ольгу Володимирiвну, Лєнхарта Херiберта." 

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Не звiльняти з посад членiв Наглядової ради Товариства акцiонера  - Приватне iноземне
пiдприємство "Гелонi Iнвестментс". Погодити рiшення акцiонера ПIП "Гелонi Iнвестментс" щодо
змiни своїх представникiв у складi Наглядової ради Товариства. А саме, погодити звiльнення
представника акцiонера ПIП "Гелонi Iнвестментс" Сьомочкiна Олександра Iгоровича зi складу
Наглядової ради ВАТ "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО. Погодити призначення нових представникiв
акцiонера  ПIП "Гелонi Iнвестментс" до складу Наглядової ради ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО" - Репалюк Ольгу Володимирiвну, Лєнхарта Херiберта. 

Сьоме питання порядку денного: Визначення типу Товариства у зв'язку з приведенням його
дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiна найменування
Товариства, в тому числi у зв'язку з приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України
"Про акцiонернi товариства".
Головою зборiв було запропоновано привести дiяльнiсть Товариства у вiдповiднiсть до Закону
України "Про акцiонернi товариства" та визначити тип товариства, як публiчне акцiонерне
товариство. Також було запропоновано змiнити найменування Товариства. 
Було запропоновано затвердити наступне нове найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ".
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Визначити тип товариства, як публiчне акцiонерне товариство. Змiнити найменування Товариства.
Затвердити наступне нове найменування Товариства:
Повне найменування українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ".
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".

Восьме питання порядку денного: Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з
приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" шляхом
викладення його в новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту.
Головою зборiв було запропоновано, в зв'язку зi змiною найменування Товариства, а також з метою
приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства"
внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї.

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Внести змiни до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Затвердити нову
редакцiю Статуту Товариства. Визначити, що нова редакцiя Статуту Товариства набирає чинностi з
дати її державної рестрацiї.

Дев'яте питання порядку денного: Уповноваження осiб на пiдписання нової редакцiї Статуту
Товариства.
Надiйшла пропозицiя уповноважити Загороднюка О.О. вiд iменi акцiонерiв пiдписати нову
редакцiю статуту Товариства. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Уповноважити Загороднюка О.О. пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства вiд iменi акцiонерiв.

Десяте питання порядку денного: Затвердження Положення про Загальнi збори Товариства.
Головою зборiв було запропоновано затвердити положення про Загальнi збори Товариства, з метою
виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та упорядкування порядку
скликання та проведення зборiв акцiонерiв. 

Рiшення прийнято.



Вирiшили:
Затвердити положення про Загальнi збори Товариства з метою виконання вимог Закону України
"Про акцiонернi товариства".

Одинадцяте питання порядку денного: Внесення змiн до Положення про Наглядову раду
Товариства з метою приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Голова зборiв запропонував внести змiни до Положення про Наглядову раду Товариства, що
затверджене загальними зборами акцiонерiв 23.07.2010 року, та привести його у вiдповiднiсть до
вимог чинного законодавства України. Також, було запропоновано затвердити Положення про
Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новiй редакцiї. 

Дванадцяте питання порядку денного: Затвердження Положення про Правлiння Товариства
(Виконавчий орган).
Головою зборiв було запропоновано затвердити Положення про Правлiння Товариства (Виконавчий
орган) з метою виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та деталiзацiї
компетенцiї Виконавчого органу Товариства.

Рiшення прийнято.
Вирiшили:
Затвердити положення про Правлiння Товариства (Виконавчий орган).
Тринадцяте питання порядку денного: Внесення змiн у Положення про Ревiзiйну комiсiю
Товариства метою приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi
товариства".
Голова зборiв запропонував внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства, що
затверджене загальними зборами акцiонерiв 23.07.2010 року, та привести його у вiдповiднiсть до
вимог чинного законодавства України. Також, було запропоновано затвердити Положення про
Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили: 
Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства в новiй редакцiї. 

Чотирнадцяте питання порядку денного: Затвердження iнших внутрiшнiх положень Товариства. 
Головою зборiв було запропоновано не затверджувати на цих Загальних зборах акцiонерiв iнших
внутрiшнiх положень Товариства. 

Рiшення прийнято.
Вирiшили: 
Не затверджувати на цих Загальних зборах акцiонерiв iнших внутрiшнiх положень Товариства. У
випадку виникнення необхiдностi в затвердженнi iнших внутрiшнiх положень Товариства та
внесення змiн до дiючих положень Товариства включити таке питання до порядку денного
наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публічне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область  м.Київ вул. Б.Грінченка, буд 3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АВ № 581322

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
депозитарiю цінних паперів

Опис Рiшення про обрання депозитарiю та затвердження умов договору з ним
прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО", що оформлено протоколом № 0107-10 вiд 23.07.2010
року.

0 (44) 279-10-78, 377-70-16Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон 0 (44) 279-10-78, 377-70-16

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

Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19019775
Місцезнаходження 02660 Київська область  м.Київ вул.М.Раскової , буд 15
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АГ №399379

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис Рiшення про обрання зберiгача та затвердження умов договору з ним
прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО", що оформлено протоколом № 0107-10 вiд 23.07.2010
року.

0 (44) 568-52-36Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.10.2010

Міжміський код та телефон 0 (44) 568-52-36

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ "

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22895859
Місцезнаходження 02222 Київська область  м.Київ вул.Пухівська, буд 2
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

Серія АБ № 001416

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство



Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Проводити аудиторські перевірки фінансових установ
Опис Підприємство може проводити аудиторські перевірки  фінансових

установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

0(44) 547-91-00Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

28.04.2011

Міжміський код та телефон 0(44) 547-91-00



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
20.08.2010 324/10/1/10 Територіальне управління

Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку в
м.Києві та Київській області

Іменні прості Бездокументарна
Іменні

           0.25        24000000      6000000.00 100.000000
000000

UA4000083588

  Акцiї сплаченi повнiстю.
 Торгiвля на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках не здiйснюється. 
Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було.

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

В липнi 1945 року був заснований Український фiлiал заводу
"Геофiзика" з пiдпорядкуванням державному союзному геофiзичному
тресту СРСР. Направлення дiяльностi - виготовлення та ремонт
устаткування для польових партiй. У лютому 1951 року фiлiал був
перейменований у "Київський завод "Геофiзприладобудування" з
пiдпорядкуванням українському розвiдувальному геофiзичному тресту
"Укрнафтогазгеофiзика". У 1965 роцi завод було перейменовано у
"Київський дослiдно-експериментальний завод геофiзичного
приладобудування з пiдпорядкуванням тресту "Будмашремонт"
мiнiстерства геологiї УРСР. Направлення дiяльностi - випуск
свердловинної апаратури для нафтових та газових сховищ. ВАТ
"Київський завод "Геофiзприлад" було засновано вiдповiдно до рiшення
регiонального вiддiлення ФДМУ по м. Києву вiд 18.06.1996 року № 1199
шляхом перетворення державного пiдприємства "Київський державний
дослiдно-експериментальний завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне
товариство. У 2007 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було прийнято
рiшення про змiну найменування (перейменування) Вiдкритого
акцiонерного товариства "Київський завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите
акцiонерне товариство "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", яке є повним
правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ "Київський завод
"Геофiзприлад". З 2011р нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".
Фактiв злиття або подiлу у Товариствi не було. Акцiонерами товариства
є юридичнi та фiзичнi особи, якi набули права власностi на акцiї
Товариства в процесi приватизацiї та на вторинному ринку цiнних
паперiв.

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
Органiзацiйна  структура ПАТ складається з відділу виробництва
(лабораторія хімічного аналізу, обслуговуюча
дільниця,тепло-сантехнічна дільниця, господарський відділ,
транспортна дільниця, АГД); управління та адміністрації
(адміністрація Товариства, бухгалтерія, відділ маркетингу та продажу,
відділ по роботі з персоналом, медпункт); правління відділу охорони.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не
надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облікова політика ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  визначена згідно з Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №
996-XIV від 16.07.1999 р. Наказом про облікову політику  від
17.01.2008 р.  № 01/3 та  Наказом  № 8-1/03 від 31.03.2011 р. "Про
зміни до облікової політики". Облікова політика була змінена  на
виконання вимог Податкового Кодексу України , який набрав чинності з



01.04.2011 р. 
Дані бухгалтерських рахунків відповідають записам в головній книзі та
підтверджуються первинними документами.

Система бухгалтерського обліку Товариства відповідає його
структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну
обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Текст аудиторського висновку

Акціонерам ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

Керівництву 
ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К
(звіт незалежного аудитора)
щодо  фінансової  звітності  Публічного  акціонерного товариства
"ТУТКОВСЬКИЙ"  станом на 31 грудня 2011 року

м. Київ "28"  березня  2012 р.

На підставі Договору № 28/12-ПАТ від "28" грудня 2011 р., та у
відповідності до Законів України: "Про аудиторську діяльність", "Про
цінні папери і фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні", "Про акціонерні товариства", "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до
вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"
(Рішення ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 р. із змінами), а також до
вимог "Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які
подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками
фондового ринку" (Рішення  ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 р.), "Вимог
до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів" (Рішення  ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.), незалежною
аудиторською фірмою "АУДИТ-ТЕСТ" проведено аудит фінансової звітності
публічного   акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"  (надалі   за
текстом - ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ", також - "Товариство") за 2011 рік. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" несе відповідальність за
складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно
до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає
потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності,
що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Місто проведення аудиту: 04114, м. Київ, вул. Дубровицька, будинок 28
Дата початку проведення аудиту - "16" січня 2012 р.
Дата закінчення проведення аудиту - "28" березня 2012 р. 

Основні відомості про аудиторську фірму
                    Таблиця № 1



Найменування Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ
"

Код ЄДРПОУ  
2 2 8 9 5 8 5 9
Реєстраційні дані Зареєстроване Деснянською районною державною
адміністрацією у м. Києві "04" жовтня 1994 р., 
№ 22895859
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру
суб'єктів аудиторської діяльності № 0673, Рішення  АПУ № 100 від
30.03.2001 р., 
термін дії - до 30.03.2006 р. термін дії продовжено до 02.03.2011 р.
Рішенням АПУ №160/3 від 02.03.2006 р., термін дії продовжено до
24.02.2016 р. Рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011 р
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки  фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів Серія АБ № 001416, 
видане ДКЦПФР 28.04.2011 р., 
Рішення № 469, 
термін дії - до 24.02.2016 р. 
Телефон, 
поштова та 
електронна адреса т. 547-91-00, 
02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, 
audit-test@mail.ru

Керівник
Кириленко Олена Анатоліївна
Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці К
ириленко Олена Анатоліївна
№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо
присвоєння кваліфікації аудитора Серія А № 001156, 
Рішення  АПУ №  14 від 28.04.1994 р., 
термін дії  продовжено до 28.04.2013 р. 
Рішенням АПУ № 187/2 від 14.02.2008 р.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової
звітності ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  на основі результатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором  фінансову звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора,
що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності", МСА 570
"Безперервність", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших
питань у звіті незалежного аудитора".  Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й  виконання
аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність



не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо  сум і розкриттів у фінансової звітності.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку
ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцінку  цих ризиків, аудитор розглядає заходи
внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлювання 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
фінансової звітності.
Аудиторська  перевірка  проводилась з відома  голови правління
Загороднюка  Олексія Олексійовича (Протокол загальних зборів
акціонерів № 02-08-07 від 22.08.2007 р.) та в присутності  головного
бухгалтера Сахно Ірини Василівни  (Наказ № 12 К від 19.07.2011 р.).

Для  перевірки надані:

1. Установчі документи;
2. Реєстраційні документи;
3. Форми фінансової звітності за 2011 рік ( форма № 1 "Баланс",
форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 3 "Звіт про рух
грошових коштів", форма № 4 "Звіт про власний капітал", форма № 5
"Примітки до річної фінансової звітності");
4. Головна книга;
5. Касова книга;
6. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку  по
рахункам бухгалтерського обліку за 2011 рік;
7. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську
діяльність підприємства  в 2011 рік.
Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлювання нашої думки.
У ході перевірки встановлено:

1. Основні відомості про емітента

Основні відомості про емітента наведені в таблиці № 2.
Таблиця №2.

Найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ"  

Код ЄДРПОУ
0 1 4 3 1 3 3 4
Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство

Дата первинної реєстрації 30.01.1992 р.
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців
ААБ № 527072
Місце проведення реєстраційної дії Оболонська   районна в м. Києві



державна адміністрація  
Юридична адреса  та Фактичне місцезнаходження 04114, м. Київ, вул.
Дубровицька, будинок 28
Телефон (044) 390-21-30
Розрахунковий рахунок 2600829932
МФО 300205
Назва банку ПАТ "УПБ" м. Київ
Засновники товариства 
Фонд Державного майна України по м. Києву

Акціонери і їх частки в статутному фонді  станом на 31.12.2011 р. 1
428 фізичних осіб -
4,6701  %
ПрАТ "Центр обробки даних"14288967-03142, м. Київ, проспект
Палладіна, буд. 32-                                           0,3467
%                                         
ЗАТ "Інвестиційний Фонд "Інтелектінвест"22337065- 79008, м. Львів,
пр.-т Свободи, 18 -
0,0100%          
ТОВ "Арлан" 31647453, 49005, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпропетровськ, узвіз Лоцманський, буд. 12-А -
0,0029 %;
ТОВ "Вітязь"31647427, 49005, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпропетровськ, вул. Глобинська, 2 -
0,0223%;
ТОВ Інвестиційна Компанія "Бізнес -Інвест" 20301755, 49009,
Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32 -
0,8024%;
ТОВ "Інтерсплав" 32014517, 49035, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпропетровськ, шосе Криворізьке, 35-
0,0655%;
ТОВ "Манітоба" 31647652, 49000, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпропетровськ, проспект Героїв, 11Л -
0,2448%;
ТОВ "Міцар" 32561058, 49000, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпропетровськ, вул. Глобинська, 2 -
0,0130%;
ТОВ "Ректайм" 33074362- 49033, Дніпропетровська обл.,
м.Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 149
0,0304%
ТОВ "ДФК "Славутич-Капітал" 32614167, 49027, м. Дніпропетровськ, вул.
Набережна В.І. Леніна, б. 53 - 0,0520 %;
Приватне іноземне підприємство "Гелоні Інвестментс" (35789792) -
04114, м. Київ, вул. Дубровицька, 28  93,7399 %

Чисельність працівників 69 
Основні види діяльності 
за КВЕ Ліцензії 
26.51  Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання,
дослідження та навігації
41.20   Будівництво житлових і нежитлових будівель
46.90   Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна



71.12  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Ліцензія АВ № 479139 видана Міністерством регіонального розвитку та
будівництва України (Інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю у м. Києві) - на здійснення господарської діяльності,
пов'язаної із створенням об'єктів архітектури - строк дії з
23.06.2009 р. по 23.06.2012 р.

2. Стан бухгалтерського обліку та звітності

В Товаристві  застосована комп`ютерна форма ведення бухгалтерського
обліку з використанням пакету прикладних програм "1С: Бухгалтерія".
Бухгалтерський облік в Товаристві ведеться  у відповідності до вимог:
- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" №  996-XIV від 16.07.1999 р.;
- Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,
затверджених наказами МФУ;
- "Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і
господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого
Наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
Облікова політика ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  визначена згідно з Законом
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №
996-XIV від 16.07.1999 р. Наказом про облікову політику  від
17.01.2008 р.  № 01/3 та  Наказом  № 8-1/03 від 31.03.2011 р. "Про
зміни до облікової політики". Облікова політика була змінена  на
виконання вимог Податкового Кодексу України , який набрав чинності з
01.04.2011 р. 
Дані бухгалтерських рахунків відповідають записам в головній книзі та
підтверджуються первинними документами.

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів,
резервів, розрахунків та інших активів і пасивів проводилась в ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ"  станом на 01.12.2011 р. згідно Наказу № 15/11-1 від
29.11.2011 р.
Система бухгалтерського обліку Товариства відповідає його структурі і
виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку
інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

3. Висловлювання думки щодо розкриття інформації про власний капітал
відповідно  до   вимог Національних Положень (Стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідності вартості чистих
активів вимогам законодавства.

3.1. Власний капітал.

Станом  на 31.12.2011 р. власний капітал Товариства складає 18 470
тис. грн., у т.ч.:
- Статутний капітал -          6 000 тис. грн.,
- Іншій додатковий капітал -   8 993 тис. грн.;
- Резервний капітал -          356  тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток -  3 121 тис. грн.
Публічне  акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ" створено  шляхом
перейменування Відкритого  акціонерного товариства "ІНСТИТУТ



ТУТКОВСЬКОГО", яке було створено шляхом перейменування Відкритого
акціонерного товариства "Київський завод "Геофізприлад", що було
засноване відповідно до Рішення № 1166 Регіонального відділення Фонду
Державного майна України по м.Києву від 18.06.1996 р. шляхом
перетворення державного підприємства "Київський державний
дослідно-експериментальний завод" у Акціонерне товариство "Київський
завод "Геофізприлад". ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" є правонаступником всіх
вищевказаних юридичних осіб.
Статутний капітал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" згідно  установчих    документів
складає  6 000 000 (шість  мільйонів) гривень та розподілений на 24
000 000 (двадцять чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною
вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок)  кожна.
Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
Статутний капітал  сплачено повністю. 
Випуск акцій зареєстровано    територіальним управлінням ДКЦПФР   в
м. Києві та Київської області  та внесено до Загального реєстру
випуску цінних паперів 20.08.2010 р. за реєстраційним номером
324/10/1/10. 
По рядку 330 балансу Товариства рахуються залишки фонду індексації
основних засобів на суму   8 993 тис. грн.
Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним
нормативам бухгалтерського обліку.
Дані балансу відповідають установчим документам.
Власний капітал відображений згідно стандарту № 5 Національних
стандартів бухгалтерського обліку "Звіт про власний капітал".

3.2. Вартість чистих активів.

На 31.12.2011 р. вартість чистих активів Товариства, що розрахована
за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485)
більше розміру статутного капіталу на 12 470 тис. грн., що відповідає
вимогам статті 155 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих
активів акціонерних товариств. 

4. Висловлювання думки щодо розкриття інформації за видами активів,
про  забезпечення наступних  витрат і  платежів та зобов'язання
відповідно  до   вимог Національних Положень (Стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО)

4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу
(амортизації)

Бухгалтерський  облік основних засобів  і нематеріальних активів
відповідає вимогам П(С)БО № 7 "Основні засоби" і П(С)БО № 8
"Нематеріальні активи".
 Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, до основних
засобів відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1
000,00 грн.
При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосовуються
наступні методи нарахування амортизації:
" для основних засобів - податковий метод, з 01.04.2011 р. -
прямолінійний метод ;



" для малоцінних та швидкозношуваних  необоротних  активів - метод
100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.
" для нематеріальних активів - прямолінійний метод.
Індексація  основних засобів не проводилась.
Облік операцій  з реалізації та  іншого вибуття основних  засобів за
період, що перевірявся,  відповідає чинному законодавству.
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів складає
18 641 тис. грн., в т.ч.:
" Будинки, споруди та передавальні пристрої - 16 229 тис. грн. ;
" Машини та обладнання -                      1 372 тис. грн. ;
" Транспортні засоби -                        540 тис. грн. ;
" Інструменти, прилади, інвентар -            136 тис. грн.;
" Багаторічні насадження -                    9 тис. грн.;
" Інші основні засобі -                       348 тис. грн.:
" Малоцінні необоротні матеріальні активи -   7 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість нематеріальних активів
складає 119 тис. грн., в т.ч.:
" Інші нематеріальні активи - 119 тис. грн.

4.2. Обік незавершених капітальних інвестицій 

Визначення первісної вартості та подальшої оцінки  незавершених
капітальних інвестицій відповідає нормам П(С)БО № 7 "Основні засоби".
Вартість незавершених капітальних інвестицій уявляє із себе
капітальні інвестиції у вигляді  витрат на придбання основних
засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів, що були
здійснені в попередні роки і не введені в експлуатацію. Станом на
31.12.2011 р. залишки незавершених капітальних інвестицій -  277 тис.
грн. 

4.3. Облік фінансових інвестицій

В Товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, станом на
31.12.2011 р. поточні фінансові інвестиції відсутні.
Довгострокові фінансові інвестиції  станом на 31.12.2011 р. в сумі
554  тис. грн. - частки і паї  у статутному капіталі інших
підприємств та акції українських емітентів. Довгострокові фінансові
інвестиції обліковуються  на дату балансу за справедливою вартістю.
Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам  П(С)БО  № 12
"Фінансові інвестиції".

4.4. Облік запасів
При вибірковій перевірці, бухгалтерській облік операцій з запасами в
2011 році відповідає чинному законодавству.
Дооцінка та уцінка залишків МШП не проводилася.
Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, застосовуються такі
методи оцінки запасів при випуску їх у виробництво, продажу чи іншому
вибутті:
" "ФІФО" - при випуску запасів у виробництво та реалізації готової
продукції;
" ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при
продажу товарів;
" за цінами продажу - для товарів, що продаються. 



На 31.12.2011 р. залишки запасів складають 5 881 тис. грн., в т.ч.:
" Сировина і матеріали -                             587 тис. грн.;
" Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 358 тис. грн.;
" Паливо -                                           1 тис. грн.;
" Будівельні матеріали -                             326 тис. грн.;
" Запасні часті -                                    24 тис. грн.;
" Малоцінні та швидкозношувані предмети -            91 тис. грн.;
" Незавершене виробництво -                          1 206 тис.
грн.;
" Готова продукція -                                 2 087 тис.
грн.;
" Товари -                                           1 201 тис.
грн.
Облік запасів відповідає вимогам П(С)БО №  9 "Запаси".

4.5. Облік коштів і розрахунків

Рух грошових коштів  по розрахунковому рахунку підтверджується
виписками банку та додатками  до них  і  відповідає  даним
бухгалтерського обліку. 
Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку
грошових коштів в касі відповідають чинному законодавству звітного
періоду. 
Станом  на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість,
за якою минув термін позовної давності, відсутня.
Протягом 2011 року Товариство користувалось короткостроковими
кредитами банків. 
Дебіторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №10 "Дебіторська
заборгованість".
Кредиторська заборгованість відображена згідно П(С)БО № 11
"Зобов'язання".
За дебіторською заборгованістю, яка пов'язана з реалізацією
продукції товарів та послуг, та векселями отриманими, створювався
резерв сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми
сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності
окремих дебіторів. 
Резерв сумнівних боргів  в 2011 році не створювався.
Станом на 31.12.2011 р. чиста реалізаційна вартість  дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги складає  1 775 тис. грн.; 
" Дебіторська за виданими авансами -                         2 929
тис. грн.;
" Інша поточна дебіторська заборгованість -                  16
тис. грн.;
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -       3 319
тис. грн.
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  (поточна
заборгованість за фінансовим лізингом) -     238 тис. грн.
 Поточні зобов'язання за розрахунками:
" З одержаних авансів -                                        3
519 тис. грн.,
" З бюджетом -                                                 116
тис. грн.,
" Зі страхування -                                             21
тис. грн.,



" З оплати праці -                                             43
тис. грн.,
" Інші поточні зобов'язання -                                  472
тис. грн.
Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному
страхуванню відхилень, щодо вимог та відповідності чинному
законодавству звітного періоду, не виявила.  

4.6. Облік довгострокових зобов'язань

Протягом 2011 року Товариство  довгостроковими кредитами банків  не
користувалось. Станом на 31.12.2011 року довгострокові зобов'язання
на суму 5 526 тис. грн., складаються з  довгострокових  векселів
виданих. Відстрочені податкові зобов'язання - 805 тис. грн.

Класифікація активів, зобов'язань і власного капіталу представленої
фінансової звітності ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" відповідає основному форматові
статей бухгалтерського балансу згідно П(С)БО № 2 "Баланс". Дані
бухгалтерського обліку відповідають даним Головної книги та
відображені в Балансі відповідно до Національних Положень
(Стандартів)  бухгалтерського обліку.

5. Висловлювання думки щодо розкриття інформації  про доходи  і
витрати  про обсяг чистого прибутку відповідно до вимог Національних
Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО)

5.1. Облік доходів і витрат

Протягом 2011 року ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" мало доход від  наступних
видів  діяльності , що передбачені  статутом :

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг (надання в оренду
власного нерухомого майна, виробництво контрольно-вимірювальної
апаратури) з урахування податку на додану вартість,   - 
11 867  тис. грн.

Крім того,   протягом 2011 року Товариство мало:  
" Інші операційні доходи:  від  реалізації оборотних активів, от
операційної курсової різниці, скасування кредиторської
заборгованості, за якою минув термін позовної давності,
" Фінансові доходи - відсотки  отримані.
Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доход".

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" с
застосуванням 8 і 9 класів рахунків згідно "Плану рахунків обліку
активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств,
організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
Собівартість реалізованої продукції за 2011 рік -   7 987 тис. грн.
Витрати операційної діяльності в 2011 р. складають 2 946 тис. грн., в
т.ч.:
" Адміністративні  витрати -           1 989 тис. грн.,
" Витрати на збут -                    444 тис. грн.,
" Інші операційні витрати              513 тис. грн.
Елементи операційних витрат:
" Матеріальні витрати -                2 015 тис. грн.,



" Витрати на оплату праці -            1 758 тис. грн.,
" Відрахування на соціальні заходи - 655 тис. грн.,
" Амортизація -                        1 557 тис. грн.,
" Інші операційні витрати -            1 648 тис. грн.

Фінансові витати - відсотки за отриманими кредитами, комісія
за отриманий  в лізинг предмет лізингу.

5.2. Чистий прибуток (збиток)
За підсумками  2011 р. чистий  збиток  товариства дорівнює  1 203

тис. грн. Наростаючим підсумком  станом на 31.12.2011 р.
нерозподілений прибуток -  3 121 тис. грн.

Доходи та витрати  відповідають критеріям, викладеним в П(С)БО №
3 "Звіт про фінансові результати" та даним бухгалтерського обліку і
Головної книги за 2011 рік. 

6. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного
року,   порядку виконання значних правочинів та стану корпоративного
управління 
Протягом 2011 року  відбулися події, що, згідно ст.41 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок", можуть вплинути на
фінансово-господарський стан  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"   та призвести до
зміни вартості його цінних паперів.

Зокрема, відбулись зміни складу посадових осіб емітента.
Особлива інформація надана та опублікована в відповідних виданнях
ДКЦПФР.
У 2011 році ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  значні правочини, визначені Законом
України "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р. № 514-VI
(із внесеними змінами та доповненнями)  не вчиняло.
Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ"  вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства", забезпечує ефективну діяльність Товариства, рівновагу
впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. 

Служба внутрішнього аудиту в ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  відсутня.

7. Аналіз фінансового стану
Фінансова  стійкість та платоспроможність ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" станом на
31.12.2010р. і на  31.12.2011 р. характеризується  показниками , що
зведено в  таблиці № 3.

Таблиця №3
1. Коефіцієнти ліквідності:
1.1.  Загальний (коефіцієнт покриття): К 1.1 = (р.260 + р.270(форма №
1))/(р.620 + р.630(форма № 1))
на 31.12.2010р. - 1.72,  на 31.12.2011р. - 1.66, нормативне значення
- не менше 1,0 - 2,

1.2.Термінової ліквідності (проміжний К покриття)
К 1.2 = (р.260 - (рр..100…140) + р.270 (ф.№1))/(р.620 + р.630(форма №
1))
на 31.12.2010р.- 0.73, на 31.12.2011р.-0.90 , нормативне значення -
не менше 0.6-0.8



         
1.3. Абсолютної ліквідності
К 1.3= (р.230 + р.240 (ф. № 1))/(р.620 + р.630(форма № 1))
на 31.12.2010р.-0.01, на 31.12.2011р. - 0.02, нормативне значення -
не менше  0.2 - 0.25

2. Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
р.260 - р. 620 на 31.12.2010р. -3888, на 31.12.2011р. -3163,
нормативне значення -   >0

3.  Власні кошти:
І розділ пасиву балансу - р.340) Ф№1 - (І розділ активу балансу -
(р.050+р.060+р.070)Ф № 1
на 31.12.2010р. -548, на 31.12.2011р. -(-1477), нормативне значення -
>0

4. Коефіцієнт фінансування   
К4 = (р.430+р.480+р.620+ряд.630(ф.№1))/ р.380(ф№1)
на 31.12.2010р.-0.59, на 31.12.2011р. - 0.76, нормативне значення -
<0.5 Не >1 зменшення

5. Коефіцієнт автономії:
К5 = І розділ пасиву балансу (р.380)/Підсумок активу балансу (р.280)
на 31.12.2010р.-0.63, на 31.12.2011р.-0.57, нормативне значення - не
менше 0.5

6. Коефіцієнт фінансової незалежності
К6= I розділ пасиву балансу/(р.430 + р.480 + р.620 + р.630 (ф № 1))
на 31.12.2010р.-1.69, на 31.12.2011р.- 1.31, нормативне значення -
не менше 0.5

7. Частка  необоротних активів в загальній сумі активів
К7= (р.080 - рр.040…045 (форма №1))/Підсумок активу балансу (р.280)
на 31.12.2010р.-0.59, на 31.12.2011р.-0.59

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
К8=(р.260-р.620(ф№1))/р.380(ф№1)
на 31.12.2010р.-0.20,  на 31.12.2011р.- 0.17,  нормативне значення -
не менше >0

9. Коефіцієнт оборотності власного капіталу
К9= р.035(ф№2)/((р.380(гр.3) + р.380(гр.4)):2)
на 31.12.2011р.-0.50

10. Рентабельність активів
К10= чистий  прибуток (р.220 форма №2)/((рр.080+260+270 на поч. +рр.
080+260+270на кінець) : 2)
на 31.12.2011р. -(-0.04 )

11. Рентабельність капіталу
К11 = чистий  прибуток (р.220 форма №2)/((р.380 на початок + р.380 на
кінець):2 (ф.№1))
на 31.12.2011р. -(-0.06 )



12. Коефіцієнт загальної рентабельності
К12=(р.170(175) + 200(205) (форма
№2))/(р.040+р.070+р.080+р.090+р.140+р.150+р.160(ф.№2))
на 31.12.2011р. - (-0.11)

Аналіз показників фінансового стану дає підстави вважати ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ" станом на 31.12.2011 року фінансово стійким та
платоспроможним. Показники  рентабельності мають від'ємні значення,
за результатами 2011 року одержані збитки в  сумі 1203 тис. грн.

Підстава для  висловлення умовно-позитивної думки

Ми не наглядали за проведенням  інвентаризації активів
(необоротних активів) Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2011
року чи на другу дату, в зв'язку з чим  не можемо висловити
безумовно-позитиву думку відносно всіх показників фінансової
звітності Товариства. Однак, відмічене обмеження має незначний вплив
на річну фінансову звітність і на стан справ в цілому. 

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які
йдеться у параграфі "Підстава для  висловлення умовно-позитивної
думки",  надана  інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний
стан активів та пасивів Публічного акціонерного товариства
"ТУТКОВСЬКИЙ". Прийнята система бухгалтерського  обліку відповідає
чинному  законодавству України  та  нормативним  вимогам національних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Фінансова звітність складена на  підставі  дійсних  даних
бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного
законодавства України і  прийнятій обліковій політиці та в усіх
суттєвих аспектах  достовірно відображає фактичний
фінансово-господарський стан  пасивів Публічного акціонерного
товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" на 31.12.2011 року.

Пояснювальний параграф 

Звертаємо увагу на те, що на дату  затвердження звітності  ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ" функціонує у нестабільному економічному середовищі,  що
пов'язано з світовою економічною кризою. Як результат, діяльність, що
проводиться, супроводжується ризиками. Їх вплив на майбутню
діяльність підприємства не може бути визначений на даний момент. Тому
фінансова звітність, що додається не містить коригувань, які могли б
стати результатом такої непевності. Вони будуть відображені в
звітності, як тільки стануть відомі та зможуть бути оціненими.
Висловлюючи нашу умовно-позитивну думку, ми не брали до уваги ці
питання.  

Директор 
ПП  "АФ "АУДИТ-ТЕСТ"                              О.
А. Кириленко 



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
Основнi види продукцiї - прилади для проведення геофiзичних
дослiджень нафтових, газових та вугiльно-рудних свердловин
електричними, акустичними, та радiоактивними методами. До приладiв
радiоактивного каротажу вiдносяться: РК-П, ГК-П, СРК, СРК-01, СРК-73
та iншi. До приладiв акустичного каротажу вiдносяться: ЕК-1, ЕК-АГАТ,
МК-Г, МК-УЦ та iншi, у тому числi прилади iндукцiйного каротажу
АIК-5М, IКЗ-2 та iншi.

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
За останнi п'ять рокiв (2007-2011) було придбано основних засобiв на
загальну суму 16181 тис.грн., вiдчужено - на загальну суму 891 тис.
грн.

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
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів складає
18 641 тис. грн., в т.ч.:
" Будинки, споруди та передавальні пристрої - 16 229 тис. грн. ;
" Машини та обладнання- 1 372 тис. грн. ;
" Транспортні засоби -  540 тис. грн. ;
" Інструменти, прилади, інвентар -   136 тис. грн.;
" Багаторічні насадження -    9 тис. грн.;
" Інші основні засобі -   348 тис. грн.:
" Малоцінні необоротні матеріальні активи -  7 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість нематеріальних активів
складає 119 тис. грн., в т.ч.:
" Інші нематеріальні активи - 119 тис. грн.

Бухгалтерський  облік основних засобів  і нематеріальних активів
відповідає вимогам П(С)БО № 7 "Основні засоби" і П(С)БО № 8
"Нематеріальні активи".
 Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, до основних
засобів відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1
000,00 грн.



При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосовуються
наступні методи нарахування амортизації:
" для основних засобів - податковий метод, з 01.04.2011 р. -
прямолінійний метод ;
" для малоцінних та швидкозношуваних  необоротних  активів - метод
100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.
" для нематеріальних активів - прямолінійний метод.
Індексація  основних засобів не проводилась.
Облік операцій  з реалізації та  іншого вибуття основних  засобів за
період, що перевірявся,  відповідає чинному законодавству.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Полiтичнi проблеми: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi.
Iстотнi проблеми: криза, яка розпочалася в Українi в 2008 роцi i
характеризується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти, високим
ростом iнфляцiї, рiзким скороченням доступу до кредитних ресурсiв.
Виробничо-технологiчнi проблеми: 1) залежнiсть вiд закордонних
постачальникiв комплектуючих виробiв; 2) висока вартiсть проведення
нових розробок. Соцiальнi проблеми: рiвень заробiтної плати порiвняно
з конкурентами, вiдсутнiсть добре пiдготовлених спецiалiстiв та
працiвникiв робочих спецiальностей для виробництва. Крiм того,
iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є
недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок,
економiчнi обмеження, високi ставки податкiв. Також погано впливає на
розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже
ускладнює отримання дозволiв.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
За результатами дiяльностi товариства в 2011 роцi фактiв накладення
та виплати штрафiв не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок,
самофiнансування та бережливе використання оборотних коштiв. Обрана
Товариством полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних
коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування,
є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування
дiяльностi Емiтента. Фiнансування пiдприємства планується збiльшити
за рахунок розробки та продажу нових конкурентноспроможних видiв
продукцiї. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути
збiльшення частки власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження
частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв.
Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових
активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi
власних обiгових коштiв.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але не виконаних договорiв, на кiнець звiтного перiоду
немає.



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)
Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах
опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще
й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевненi
прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi
фiнансування, керiвництво Товариства має намiр завершити вже
розпочатi заходи щодо полiпшення стану Товариства i, можливо,
отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд
зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або
пригальмований. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на
дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання
цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що
негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
У звiтному роцi грошовi кошти на дослiдження та розробки Товариством
не спрямовувались.

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
У звiтному перiодi судових справ, стороною в яких виступає емiтент,
не було.

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
Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та
результатiв дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть
отримати в Товариствi та на сайтах iнформацiйних агенств, на яких
розмiщенi рiчнi звiти Товариства.



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.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

   18167.0001.Виробничого призначення    18167.000        0.000      318.000    18167.000    18485.000
   15418.000- будівлі та споруди    16080.000        0.000        0.000    15418.000    16080.000
    2084.000- машини та обладнання     1372.000        0.000        0.000     2084.000     1372.000
     149.000- транспортні засоби      222.000        0.000        0.000      149.000      222.000
     516.000- інші      493.000        0.000      318.000      516.000      811.000
       0.0002.Невиробничого призначен      156.000        0.000        0.000        0.000      156.000
       0.000- будівлі та споруди      149.000        0.000        0.000        0.000      149.000
       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        7.000        0.000        0.000        0.000        7.000
   18167.000Усього    18323.000        0.000      318.000    18167.000    18641.000

Пояснення : Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець 2011р. 31190 тис.грн. Сума
нарахованого зносу: 12549 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 40%.
Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Обмеження на використання майна
емiтента не має.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис 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(18470.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(6000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       18470
        6000
        6000

       19673
        6000
        6000



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

Зобов'язання за цінними паперами X        5526.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
За векселями (всього) X        5526.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за
кожним видом):

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
Податкові зобов'язання X         116.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        8417.00X X
Усього зобов'язань X       14059.00X X
Опис: Протягом 2011 року Товариство  довгостроковими

кредитами банкiв  не  користувалось. Станом на
31.12.2011 року довгостроковi зобов'язання на суму 5
526 тис. грн., складаються з  довгострокових  векселiв
виданих. 



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

19.07.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента21.07.2011



2011

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20102  1  0
20093  1  0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах ?

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
Підняттям рук
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді ?

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

Прийнятя рішення про зміну типу товариства

Інше

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
припинення їх повноважень

Депозитарій

Обрання голови та членів ревізійної комісії(ревізора), прийняття
рішення про дострокове припинення їх повноважень

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що правцюють у товаристві

(осіб)
  5

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 12

  1
Кількість представників державиі   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   4
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   4

Інвестиційний

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу в акціонерами
(так/ні) ?

_____Ні

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

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

Іншi



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію ? (так/ні) ______Так

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів,
засідань наглядової ради та засідань правління ?

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ ( юрист )
Секретар правління
Секретар загальних зборів

осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 4

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету
Обрання та відкликання голови правління
Обрання та відкликання членів правління
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт
інтересів

Ні

Так

Ні
Ні

Так
Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні
Так

Ні

Так
Так

Ні
Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше

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)

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку

______Ні

X
X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства ?
Документи

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

Інформація про склад органів управління
товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб АТ

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку ? (так/ні) ______Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор
X

Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

Не задовольняли умови угоди з аудитором
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів

Ні

Інше

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році ?

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше аудитор

За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків  голосів



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні

Інше

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

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-іформаційних систем
протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? _______________Не визначились

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

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 X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

______
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?
(так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

______
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України протягом останніх трьох років?Так

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні

Інше прийняття рішення про дематеріалізацію

акціонерів
суду

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі -
особа)?

недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням
на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

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.

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.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.

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.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

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).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема
загальний стаж аудиторської діяльності;

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

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.



13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія______________________________________________________________КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________04114 КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, БУД.28

01431334
8038000000

230

         0

33.20.1

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 7 277
Основні засоби:

залишкова вартість 030 18167 18641
первісна вартість 031 29786 31190
знос 032 ( 11619 ) ( 12549 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 18769 19591
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 1214 1387

готова продукція 130 3709 2087

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 2537 1775
первісна вартість 161 2537 1775
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 -- --

Інша поточна дебіторська заборгованість 210           18           16

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 274 119
первісна вартість 011 839 860
накопичена амортізація 012 ( 565 ) ( 741 )

Інші фінансові інвестиції 045 321 554
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 831 1206

Товари 140 1464 1201
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 1279 2929
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 -- --
первісна вартість 036 -- --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________69

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 1100 238
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 1431 3519
з бюджетом 550 102 116

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 214 472
Усього за розділом IV 620 7269 7728

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 31300 32529

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 6000 6000
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 8993 8993
Резервний капітал 340 356 356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 4324 3121
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

1847019673380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- --
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
----430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 805 805
Інші довгострокові зобов"язання 470 3553 5526

63314358480Усього за розділом III

зі страхування 570 22 21
з оплати праці 580 58 43
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4340 3319

з позабюджетних платежів 560 2 --

Станом  на 31.12.2011 р. власний капітал Товариства складає 18 470 тис. грн., у т.ч.:
- Статутний капітал -          6 000 тис. грн.,
- Iншій додатковий капітал -   8 993 тис. грн.;
- Резервний капітал -          356  тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток -  3 121 тис. грн.
Публічне  акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ" створено  шляхом перейменування Відкритого  акціонерного товариства "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО", яке було створено шляхом перейменування Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Геофізприлад", що було
засноване відповідно до Рішення № 1166 Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м.Києву від 18.06.1996 р. шляхом

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 38 152

в іноземній валюті 240 2 2
Інші оборотні активи 250 65 136
Усього за розділом II 260 11157 10891

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1374 1927

Баланс 280 31300 32529

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 -- 120

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



перетворення державного підприємства "Київський державний дослідно-експериментальний завод у Акціонерне товариство "Київський завод
"Геофізприлад". ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" є правонаступником всіх вищевказаних юридичних осіб.
Статутний капітал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" згідно  установчих    документів  складає  6 000 000 (шість  мільйонів) гривень та розподілений на 24
000 000 (двадцять чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок)  кожна.
Акції Товариства існують в бездокументарній формі.
Статутний капітал  сплачено повністю. 
Випуск акцій зареєстровано    територіальним управлінням ДКЦПФР   в м. Києві та Київської області  та внесено до Загального реєстру випуску
цінних паперів 20.08.2010 р. за реєстраційним номером  324/10/1/10. 
По рядку 330 балансу Товариства рахуються залишки фонду індексації основних засобів на суму   8 993 тис. грн.
Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, до основних засобів відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1 000,00 грн.
При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосовуються наступні методи нарахування амортизації:
" для основних засобів - податковий метод, з 01.04.2011 р. - прямолінійний метод ;
" для малоцінних та швидкозношуваних  необоротних  активів - метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.
" для нематеріальних активів - прямолінійний метод.
Iндексація  основних засобів не проводилась.
Облік операцій  з реалізації та  іншого вибуття основних  засобів за період, що перевірявся,  відповідає чинному законодавству.
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість основних засобів складає 18 641 тис. грн., в т.ч.:
" Будинки, споруди та передавальні пристрої - 16 229 тис. грн. ;
" Машини та обладнання -                      1 372 тис. грн. ;
" Транспортні засоби -                        540 тис. грн. ;
" Iнструменти, прилади, інвентар -            136 тис. грн.;
" Багаторічні насадження -                    9 тис. грн.;
" Iнші основні засобі -                       348 тис. грн.:
" Малоцінні необоротні матеріальні активи -   7 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 119 тис. грн., в т.ч.:
" Iнші нематеріальні активи - 119 тис. грн.
Вартість незавершених капітальних інвестицій уявляє із себе капітальні інвестиції у вигляді  витрат на придбання основних засобів, інших
необоротних активів та нематеріальних активів, що були здійснені в попередні роки і не введені в експлуатацію. Станом на 31.12.2011 р. залишки
незавершених капітальних інвестицій -  277 тис. грн. 
В Товаристві, станом на 31.12.2011 р. поточні фінансові інвестиції відсутні.
Довгострокові фінансові інвестиції  станом на 31.12.2011 р. в сумі 554  тис. грн. - частки і паї  у статутному капіталі інших підприємств та акції
українських емітентів. Довгострокові фінансові інвестиції обліковуються  на дату балансу за справедливою вартістю.
Облік фінансових інвестицій відповідає вимогам  П(С)БО  № 12 "Фінансові інвестиції".

Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, застосовуються такі методи оцінки запасів при випуску їх у виробництво, продажу чи іншому
вибутті:
" "ФIФО" - при випуску запасів у виробництво та реалізації готової продукції;
" ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при продажу товарів;
" за цінами продажу - для товарів, що продаються. 
На 31.12.2011 р. залишки запасів складають 5 881 тис. грн., в т.ч.:
" Сировина і матеріали -                             587 тис. грн.;
" Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 358 тис. грн.;
" Паливо -                                           1 тис. грн.;
" Будівельні матеріали -                             326 тис. грн.;
" Запасні часті -                                    24 тис. грн.;
" Малоцінні та швидкозношувані предмети -            91 тис. грн.;
" Незавершене виробництво -                          1 206 тис. грн.;
" Готова продукція -                                 2 087 тис. грн.;
" Товари -                                           1 201 тис. грн.
Облік запасів відповідає вимогам П(С)БО №  9 "Запаси".
Станом  на 31.12.2011 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.
Протягом 2011 року Товариство користувалось короткостроковими кредитами банків. 
Дебіторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №10 "Дебіторська заборгованість".
Кредиторська заборгованість відображена згідно П(С)БО № 11 "Зобов'язання".
За дебіторською заборгованістю, яка пов'язана з реалізацією  продукції товарів та послуг, та векселями отриманими, створювався резерв
сумнівних боргів за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 
Резерв сумнівних боргів  в 2011 році не створювався.
Станом на 31.12.2011 р. чиста реалізаційна вартість  дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги складає  1 775 тис. грн.; 
" Дебіторська за виданими авансами -                         2 929 тис. грн.;
" Iнша поточна дебіторська заборгованість -                 16 тис. грн.;
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги -       3 319  тис. грн.
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями  (поточна заборгованість за фінансовим лізингом) -     238 тис. грн.
 Поточні зобов'язання за розрахунками:
" З одержаних авансів -                                               3 519 тис. грн.,
" З бюджетом -                                                        116 тис. грн.,
" Зі страхування -                                                    21 тис. грн.,
" З оплати праці -                                                    43 тис. грн.,
" Iнші поточні зобов'язання -                                         472 тис. грн.
Протягом 2011 року Товариство  довгостроковими кредитами банків  не  користувалось. Станом на 31.12.2011 року довгострокові зобов'язання на
суму 5 526 тис. грн., складаються з  довгострокових  векселів виданих. Відстрочені податкові зобов'язання - 805 тис. грн.
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8038000000

         0

230

33.20.1

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        11867         7489
Податок на додану вартість 015 ( 1978 ) ( 1248 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 ( 299 ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035         9590         6241
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 7987 ) ( 4018 )
Валовий:
Прибуток 050         1603         2223
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060          289         3807

Адміністративні витрати 070 ( 1989 ) ( 2020 )
Витрати на збут 080 ( 444 ) ( 355 )
Інші операційні витрати 090 ( 513 ) ( 3110 )

Прибуток 100     --          545

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 ( 1054 ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120            1     --
Інші доходи 130     --           10
Фінансові витрати 140 ( 139 ) ( 430 )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 (    --    ) ( 95 )

Прибуток 170     --           30

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 ( 1192 ) (    --    )

2012 01 01

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061     --     --

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091 (    --    ) (    --    )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176     --     --

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177 (    --    ) (    --    )

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         2015         1731
Витрати на оплату праці 240         1758         1317
Відрахування на соціальні заходи 250          655          483
Амортизація 260         1557         1403
Інші операційні витрати 270         1648         2072
Разом 280         7633         7006

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     24000000     24000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     24000000     24000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 (      0.05013000)       0.00100000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 (      0.05013000)       0.00100000
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Протягом 2011 року ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" мало доход від  наступних видів  діяльності , що передбачені  статутом :
Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг (надання в оренду власного нерухомого майна, виробництво контрольно-вимірювальної апаратури)

з урахування податку на додану вартість,   - 
11 867  тис. грн.

Крім того,   протягом 2011 року Товариство мало:  
" Iнші операційні доходи:  від  реалізації оборотних активів, от операційної курсової різниці, скасування кредиторської заборгованості, за якою
минув термін позовної давності,
" Фінансові доходи - відсотки  отримані.
Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 "Доход".

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 "Витрати" с застосуванням 8 і 9 класів рахунків згідно "Плану рахунків обліку активів,
капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
Собівартість реалізованої продукції за 2011 рік -   7 987 тис. грн.
Витрати операційної діяльності в 2011 р. складають 2 946 тис. грн., в т.ч.:
" Адміністративні  витрати -           1 989 тис. грн.,
" Витрати на збут -                      444 тис. грн.,
" Iнші операційні витрати                513 тис. грн.
Елементи операційних витрат:
" Матеріальні витрати -                  2 015 тис. грн.,
" Витрати на оплату праці -            1 758 тис. грн.,
" Відрахування на соціальні заходи -   655 тис. грн.,
" Амортизація -                        1 557 тис. грн.,
" Iнші операційні витрати -             1 648 тис. грн.

Фінансові витати - відсотки за отриманими кредитами, комісія за отриманий  в лізинг предмет лізингу.

За підсумками  2011 р. чистий  збиток  товариства дорівнює  1 203   тис. грн. Наростаючим підсумком  станом на 31.12.2011 р.  нерозподілений
прибуток -  3 121 тис. грн.

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )( 1203 )225Збиток

Чистий:

          24    --220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )( 1203 )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

          24    --190Прибуток

( 6 )( 11 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --
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Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010         8722        12128
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --         2075
Покупців і замовників авансів 020         7212     --
Повернення авансів 030          128            5
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060            2     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080           35           18

090         2092         5714
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095         6648     --
Повернення авансів 100         1258         1037
Працівникам 105         1490         1224
Витрат на відрядження 110     --     --
Зобов'язань з податку на додану вартість 115          317          343
Зобов'язань з податку на прибуток 120           12            3
Відрахувань на соціальні заходи 125          884          516
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         1024          957
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145          154          557
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         2220         3875
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         2220         3875
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --           42
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --            5

210            1     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250          502         2644
          майнових комплексів 260     --     --

240          350     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4
Інші платежі 270     --           27
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         -851        -2624
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         -851        -2624

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320     --     --
Інші надходження 330     --     --
Погашення позик 340         1100         1130
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360          155          106
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370        -1255        -1236
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390        -1255        -1236
Чистий рух коштів за звітний період 400          114           15
Залишок коштів на початок року 410           40           25
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --
Залишок коштів на кінець року 430          154           40

Голова Правління __________ Загороднюк Олексій Олексійович

Головний бухгалтер __________ Сахно Iрина Василівна

У складі статті "Iнші надходження" відображені грошові кошти. отримані
від реалізації оборотних активів.

У складі статті "Iнші платежі" (фінансова діяльність)  - погашення
зобов'язань за отриманими кредитами та фінансовим лізингом.

Вся сума грошових коштів на кінець 2011 року - це залишок на
поточному рахунку
строковими кредитами банків. 



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія______________________________________________________________КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ

Одиниця виміру: тис. грн.

01431334
8038000000

         0

230

33.20.1

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Залишок на початок
року 010         6000     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --         8993

7 8

         356         4324

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

       19673

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

        6000     --     --         8993          356         4324     --     --        19673

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --        -1203     --     --        -1203

2012 01 01

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --     --     --     --     --     --     --

280     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --        -1203     --     --        -1203

Залишок на кінець
року 300         6000     --     --         8993          356         3121     --     --        18470

Станом  на 31.12.2011 р. власний капітал Товариства складає 18 470 тис. грн., у т.ч.:
- Статутний капітал -          6 000 тис. грн.,
- Iншій додатковий капітал -   8 993 тис. грн.;
- Резервний капітал -          356  тис. грн.;
- Нерозподілений прибуток -    3 121 тис. грн.
Публічне  акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ" створено  шляхом перейменування Відкритого  акціонерного товариства "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО", яке було створено шляхом перейменування Відкритого акціонерного товариства "Київський завод "Геофізприлад", що було
засноване відповідно до Рішення № 1166 Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м.Києву від 18.06.1996 р. шляхом
перетворення державного підприємства "Київський державний дослідно-експериментальний завод у Акціонерне товариство "Київський завод
"Геофізприлад". ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" є правонаступником всіх вищевказаних юридичних осіб.
Статутний капітал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" згідно  установчих    документів  складає  6 000 000 (шість  мільйонів) гривень та розподілений на 24
000 000 (двадцять чотири мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок)  кожна.
Акції Товариства існують в бездокументарній формі.



Сахно Ірина Василівна_______Головний бухгалтер

Загороднюк Олексій Олексійович_______Голова Правління

Статутний капітал  сплачено повністю. 
Випуск акцій зареєстровано    територіальним управлінням ДКЦПФР   в м. Києві та Київської області  та внесено до Загального реєстру випуску
цінних паперів 20.08.2010 р. за реєстраційним номером  324/10/1/10. 
По рядку 330 балансу Товариства рахуються залишки фонду індексації основних засобів на суму   8 993 тис. грн.



Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління НЕ ВИЗНАЧЕНО

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМIРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

За ЄДРПОУ 01431334
За КОАТУУ 8038000000
За CПОДУ          0
За КОПФГ 230
За КВЕД 33.20.1

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло за
рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення

корисності за
рік

Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування
природними ресурсами 010 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права користування майном
020 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на комерційни
призначення 030 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Права на об'єкти промислової
власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 839 565 21 -- -- -- -- 176 --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 860 741

Разом
080 839 565 21 -- -- -- -- 176 -- -- -- 860 741

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на початок
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) --
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) --
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності (085) --

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за рік

10

Втрати
від

зменшенн
я

кориснос
ті

11

Інші зміни за рік

первісної
(переоцін

еної)
вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

14 15

одержані за
фінансовою

орендою

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

16 17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на
поліпшення земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та
передавальні пристрої

120 23231 7813 1371 -- -- -- -- 560 -- -- --

Машини та обладнання 130 3753 1669 145 -- -- 764 444 537 -- -- --

Транспортні засоби 140 965 816 509 -- -- -- -- 118 -- -- --

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

150 199 111 90 -- -- 17 7 32 -- -- --

Тварини 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Багаторічні насадження 170 21 10 -- -- -- -- -- 2 -- -- --

Інші основні засоби 180 1383 982 36 -- -- -- -- 89 -- -- --

Бібліотечні фонди 190 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Малоцінні необоротні
матеріальні активи

200 231 215 34 -- -- -- -- 43 -- -- --

Тимчасові (нетитульні)
споруди

210 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

24602 8373 -- -- -- --

3134 1762 -- -- -- --

1474 934 -- -- -- --

272 136 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

21 12 -- -- -- --

1419 1071 -- -- -- --

1 1 -- -- -- --

265 258 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні
активи

250 2 2 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Разом 260 29786 11619 2185 -- -- 781 451 1381 -- -- --

-- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

2 2 -- -- -- --

31190 12549 -- -- -- --

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) --
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 11745

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 2370
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) 331

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) --

(267) --

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 -- --

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 2151 6

4

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів 300 34 20 А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 21 251

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств 380 233 277 --

акції 390 -- 277 --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 2206 277

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 233 554 --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестиціх відображені:

(421) 554за собівартістю
(422) --за справедливою вартістю
(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції
відображені:

(424) --за собівартістю
(425) --за справедливою вартістю
(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів 440 -- --

4

Операційна курсова різниця 450 -- --

Найменування показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 286 248

Штрафи, пені, неустойки 470 -- --

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення 480 -- --

Інші операційні доходи і витрати 490 3 265

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів 491 Х --

непродуктивні витрати та втрати 492 Х --

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х 125

Фінансова оренда активів 550 -- 14

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 1 --

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 -- Х

Списання необоротних активів 620 Х --

Інші доходи і витрати 630 -- --

1 2 3

Каса 640 --

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 154

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 --

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 154

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
(691) --яких обмежено

(341) --
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок

року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано у

звітному
році

Сторновано
невикориста

ну суму у
звітному

році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат

іншою
стороною,

що
врахована

Залишок на
кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення  наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

760 -- -- -- -- -- -- --

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- -- -- -- -- -- --

Разом
780 -- -- -- -- -- -- --

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --
основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення
чистої

вартості
реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 587 -- --

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 940 1775 1775 --

6

--

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби 810 358 -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 -- -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 91 -- --

Паливо 820 1 -- --

Тара і тарні матеріали 830 -- -- --

Будівельні матеріали 840 326 -- --

Запасні частини 850 24 -- --

Незавершене виробництво 890 1206 -- --

Готова продукція 900 2087 -- --

Товари 910 1201 -- --

Разом 920 5881 -- --

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) 5881
переданих у переробку (922) --
оформлених у заставу (923) --
переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02) (925) --

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 16 16 -- --

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) --
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 --

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 --

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 --

Найменування показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 --

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) --З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 11

Найменування показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 1557

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 805

на кінець звітного року
1235 805

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 11

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 11

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 --

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 --

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 --

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 --

Використано за рік - усього 1310 1020

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 --

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 844

з них машин та обладнання
1313 537

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 176

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 --

1316 --

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 --
- усього
в тому числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за рік

--

залишок на початок
року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна
вартість

--

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло за рік

8

нараховано
амортизації

за рік

--

9

втрати від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопичен
а

амортизац
ія

--

залишок на кінець
року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за рік

--

15

зміни
вартості за

рік

--

16

вибуло за
рік

--

17

залишок
на кінець

року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код

рядка
дохід

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в тому числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від

реалізації
Собівартість

реалізації
реалізації

первісного
визнання та

реалізації

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом

Голова Правління Загороднюк Олексiй Олексiйович

Головний бухгалтер Сахно Iрина Василiвна
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