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Голова правлiння Рибак Володимир Iванович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

 
     М.П.

  
30.04.2013

(дата)

 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за  рік
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Сумська область
     Район Роменський
     Поштовий індекс 42004
     Населений пункт м. Ромни
     Вулиця, будинок Полтавська, 170
     Міжміський код, телефон та факс (05448) 7-85-99, (05448) 7-

86-95
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії

30.04.2013

    Річна інформація опублікована у д/н "Вiдомостi ДКЦПФР Украiни"

  (номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на 
якій розміщена Інформація

www.nadra.pat.ua 30.04.2013

  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)

   



ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 

Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння 

(посада) 

  

(підпис) 

М.П.

Рибак Володимир Iванович 

(прізвище та ініціали керівника) 

    30.04.2013 

(дата)
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Завод Тутковського" 

1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01431386 

1.4. Місцезнаходження д/н, Сумська область, Роменський, м. Ромни, 42004, 
Полтавська, 170 

1.5. Міжміський код та телефон, факс (05448) 7-85-99, (05448) 7-86-95 

1.6. Електронна поштова адреса 
емітента 

geoteh@sm.ukrtel.net 

 
 



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

30.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, "Вiдомостi ДКЦПФР Украiни" 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата) 

 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.nadra.pat.ua

(адреса 
сторінки)

в мережі 
Інтернет 

30.04.2013

(дата) 

 

   



ЗМІСТ 
1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

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   

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 відсотками 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   

г) інформація про похідні цінні папери   

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 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 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 періоду 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. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової 
форми при поданні інформації до Комісії) 

X 



27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X 

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

  

30. Примітки 

При складаннi регулярної iнформацiї - рiчного звiту ПАТ "Завод Тутковського" не заповнено таблицi: - 1ґ) - діяльність, що підлягає ліцензуванню 
не ведеться; - 1 д) - Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств; - 1 е) - послугами рейтингових агенств ПАТ не користувалось - 
7 - дивiденди не нарахоувались, не виплачувались, По результатах дiяльностi за 2011-2012 р. прибуток спрямовано на розвиток товриства - 
загальними зборами. - 9 б), в), - облiгацiї та iншi цiннi папери емiтентом не вискались; - 9 г) - протягом 2012 року викупу власних акцiй не було; - 9 
г") - в 2012 роцi сертфiкати акцiй не замовлялись та не видавались; - 12 - ПАТ "Завод Тутковського" гаратнтiї третiм особам не надавало; - 15 - 24 
- Товариство iпотечних облiгацiй, та ФОН не випускало; - 29 - Цiльовi облiгацiї ПАТ "Геологорозвiдувальне обладнання Надра" не випускались. 

 

   



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Завод Тутковського"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Завод Тутковського" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 42004 

3.1.5. Область, район Сумська область, Роменський 

3.1.6. Населений пункт м. Ромни 

3.1.7. Вулиця, будинок Полтавська, 170 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 16311050008000029 

3.2.2. Дата державної реєстрації 01.07.2002 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчим комiтетом Роменської мiської ради Сумської 
областi 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал 
(грн.) 

3000000 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 3000000 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 



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

Роменська фiлiя АТ 
"Укрiнбанк" 

3.3.2. МФО банку 337201 

3.3.3. Поточний рахунок 26001000241001 

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

Роменська фiлiя АТ 
"Укрiнбанк" 

3.3.5. МФО банку 337201 

3.3.6. Поточний рахунок 26000000241002 

3.4. Основні види діяльності 

Код за 
КВЕД Найменування 

29.56.1 Виробництво машин та устаткування сецiального призначення, не вiднесених до iнших 
групувань 

28.12.0 Виробництво будiвельних металевих виробiв 

51.90.0 iншi види оптової торгiвлi 

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

Вид 
діяльності 

Номер ліцензії 
(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата закінчення дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 



д/н д/н д/н д/н д/н 

Опис: 

д/н 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання 

д/н д/н 

д/н 

3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства 

(уповноважене, 
міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової 

оцінки емітента або цінних 
паперів емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента 
або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

д/н д/н д/н д/н 

3.8. Інформація про органи управління емітента 

   



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

Найменування 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника 

та/або учасника
Місцезнаходження 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

регiональне вiддiлення 
фонду державного 
майна по Сумськiй 
областi 

21124686 х, Сумська область, х, 
40030, м. Суми, 
Харкiвська, б. 32 

0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи 

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

паспорт* 

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

учаснику (від загальної 
кількості) 

д/н д/н д/н 

Усього 0 

 

   



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2012 рiк склала на ПАТ "Завод Тутковського" - 51 особу, що на 10 осiб, або 16% менше, нiж в минулому 
2011 роцi. Фонд оплати працi склав 1275тис.грн. Збiльшення фонду оплати працi в 2012 роцi проти вiдповiдного показника 2010 року вiдбулось на 83тис.грн., або на 6,96%. 
Позаштатних працiвникiв, працiвникiв, що працюють за сумiсництвом, на умовах неповного робочого дня - на пiдприемствi немае. 
Затвердженої кадрової програми на пiдприємствi немає, хоча керiвництвом постiйно проводиться пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв та службовцiв ПАТ. 

   



6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада голова правлiння 

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

Рибак Володимир Iванович 

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

СО, 744113, 20.09.2001, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 

6.1.4. Рік народження** 1961 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПрАТ "Геофізичне обладнання Надра", перший заступник голови правління (головний інженер) 

6.1.8. Опис У вiдповiдностi з установчими документами голова правлiння ПАТ "Завод Тутковського": здiйснює 
оперативне керiвництво дiяльнiстю пiдприємства; представляє на засiданнях наглядової ради та на 
загальних зборах акцiонерiв точку зору правлiння Товариства; представляє iнтереси Товариства в 
пiдприємствах, установах та органiзацiях в Українi та за її межами; дiє в iнтересах Товариства без 
довiреностi, укладає угоди, контракти та iншi юридичнi акти; письмово погоджує iз представником 
наглядової ради всi договори, пов'язанi iз орендою майна та продажем основних засобiв; 
розпоряджується майном Товариства в межах, передбачених статутом; видає довiреностi; органiзує 
ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; вiдкриває в кредитних установах розрахунковi, 
валютнi та iншi рахунки; видає накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї; затверджує цiни та 
тарифи на товари та послуги Товариства; приймає рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, в 
тому числi закордоннi; здiйснює iншi дiї, що необхiднi для досягнення цiлей Товариства. Протягом 2012 



року Рибак В.I. як посадова особа ПАТ "Завод Тутковського" отримав винагороду в сумi 40,6тис.грн. 
Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 
вiд 25.04.2012р. звiльнено попержнього голову Чауса Л. І. та призначено Рибак В.I. безстроково. 

 
 

6.1.1. Посада член правління заступник голови правлiння 

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

Оксюта Анатолія Борисовича 

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

МА, 731835, 28.12.1999, Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл. 

6.1.4. Рік народження** 1960 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 27 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

СТОВ "Дружба-Нова", заступник керуючої Качанівської дільницею 

6.1.8. Опис Заступник голови правлiння у вiдповiдностi з статутними документами отримує право виступати вiд 
iменi Товариства за дорученням у разi вiдсутностi голови правлiння. В цьому разi вiн отримує тi ж 
повноваження, що й голова правлiння. Заступник голови правлiння протягом 2011 року як посадова 
особа ПАТ винагороди не отримував. Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Призначено на 3 роки рішенням наглядової ради від 17.05.12 року замість Щоголева Анатолiя 
Анатолiйовича, який звільнений рішенням наглядової ради 10.05.12р. 

 
 



6.1.1. Посада член правління заступник голови правлiння 

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

Стебко Юрій Борисович 

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

МА, 488003, 08.06.1998, Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл. 

6.1.4. Рік народження** 1969 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 15 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Геологорозвідувальне обладнання Надра", начальник відділу збуту (маркетингу) 

6.1.8. Опис Заступник голови правлiння у вiдповiдностi з статутними документами отримує право виступати вiд iменi 
Товариства за дорученням у разi вiдсутностi голови правлiння. В цьому разi вiн отримує тi ж 
повноваження, що й голова правлiння. Заступник голови правлiння протягом 2011 року як посадова 
особа ПАТ винагороди не отримував. Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Призначено безстроково рішенням наглядової ради від 17.05.12 року замість Штучної Олени Віталіївни, 
яка звільнена рішенням наглядової ради 10.05.12 року. 

 
 

6.1.1. Посада головний бухгалтер 

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

Махнівська Валентина Миколаївн 



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

МА, 809205, 01.03.2000, Роменським МРВ УМВС України в Сумській обл. 

6.1.4. Рік народження** 1956 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "СТАР МАЙСТЕР", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис Головний бухгалтер у вiдповiдностi з посадовими iнструкцiями та чинним законодавством вiдповiдає за 
органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, своєчасне та достовiрне подання 
фiнансової, податкової та iнших видiв звiтностi до контролюючих оганiв, органiзовує та забезпечує 
збереження майна Товариства, забезпечує збереження комерцiйної таємницi та конфiденцiйної 
iнформацiї про Товариство. Сума винагороди , нарахована головному бухгалтеру ПАТ "Завод 
Тутковського" протягом 2012 року становиь 27,2тис.грн. Непогашеноi судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Призначена наказом голови правління від 05.05.12 №59-к. 

 
 

6.1.1. Посада в.о. Голови наглядової ради 

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

Тентюк Ігор Вікторович 

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

СН, 700621, 05.02.1998, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 



6.1.4. Рік народження** 1965 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 19 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Луганська обласна державна адміністрація, радник голови обладміністрації 

6.1.8. Опис У вiдповiдностi з статуними документами Товариства наглядова рада: призначає та звiльняє голову та 
членiв ревiзiйної комiсiї; призначає та звiльняє голову та членiв правлiння; визначає основнi напрямки 
дiяльностi Товариства, затверджує його плани та звiти про їх виконання; затверджує внутрiшнi 
документи АТ; вирiшує питання щодо придбання акцiй власної емiсiї, а також стосовно 
реструктуризацiї Товариства та вiдчудження майна; визначає умови оплати працi посадових осiб 
Товариства; здiйснює контроль за дiялнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв. 
Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради 
винагороду не виплачувало. Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Призначено терміном на 3 роки загальними зборами акціонерів 25.04.12 року замість Гафiч Iвана 
Петровича. 26.09.12 року рішенням наглядової ради призначено в.о. голови наглядової ради замість 
Загороднюка Павла Олексійовича, (обраний головою наглядової ради загальними зборами акціонерів 
25.04.12 року та звільнений за власним бажанням ріенням налдової ради 26.09.12р.). Виконання 
обов'язків голови Наглядової ради покладено на Тентюка Ігоря Вікторовича до обрання загальними 
зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства. 

 
 

6.1.1. Посада член наглядовоi ради 

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

Березовський Ростислав Миколайович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, орган, 

х, 71 3307951, 17.02.2011, Російська Федерація ФМС 83001 



який видав)* або ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 1968 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23 

6.1.7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Поморнафтогазгеофізика" Нарьян - Марьянська партія, заступник генерального директора 

6.1.8. Опис У вiдповiдностi з статуними документами Товариства наглядова рада: призначає та звiльняє голову та 
членiв ревiзiйної комiсiї; призначає та звiльняє голову та членiв правлiння; визначає основнi напрямки 
дiяльностi Товариства, затверджує його плани та звiти про їх виконання; затверджує внутрiшнi документи 
АТ; вирiшує питання щодо придбання акцiй власної емiсiї, а також стосовно реструктуризацiї Товариства 
та вiдчудження майна; визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства; здiйснює контроль за 
дiяльнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв. Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" 
на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. Непогашеноi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 
25.04.2012. замiсть звiльненого члена наглядовоi ради Ленхарт Херiберт на 3 роки. 

 
 

6.1.1. Посада член наглядовоi ради 

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

Орлова Олена Володимирівна 

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

АМ, 414597, 13.09.2001, Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 



6.1.4. Рік народження** 1972 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 16 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Позняки-жил-буд", секретар 

6.1.8. Опис У вiдповiдностi з статуними документами Товариства наглядова рада: призначає та звiльняє голову та 
членiв ревiзiйної комiсiї; призначає та звiльняє голову та членiв правлiння; визначає основнi напрямки 
дiяльностi Товариства, затверджує його плани та звiти про їх виконання; затверджує внутрiшнi 
документи АТ;вирiшує питання щодо придбання акцiй власної емiсiї, а також стосовно реструктуризацiї 
Товариства та вiдчудження майна; визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства; здiйснює 
контроль за дiяльнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв. Протягом року ПАТ "Завод 
Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради винагороду не виплачувало. 
Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено загальнимизборами 
акціонерів 25.04.12 року замість Лютого Богдана Петровича на 3 роки. 

 
 

6.1.1. Посада член наглядовоi ради 

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

Кириченко Інга Володимирівна 

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

СО, 747935, 25.10.2001, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 

6.1.4. Рік народження** 1977 

6.1.5. Освіта** вища 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14 

6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Бон Ексім", експерт з міжнародної звітності 

6.1.8. Опис У вiдповiдностi з статуними документами Товариства наглядова рада: призначає та звiльняє голову та 
членiв ревiзiйної комiсiї; призначає та звiльняє голову та членiв правлiння; визначає основнi напрямки 
дiяльностi Товариства, затверджує його плани та звiти про їх виконання; затверджує внутрiшнi 
документи АТ; вирiшує питання щодо придбання акцiй власної емiсiї, а також стосовно 
реструктуризацiї Товариства та вiдчудження майна; визначає умови оплати працi посадових осiб 
Товариства; здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння щодо виконання рiшень загальних зборiв. 
Протягом року ПАТ "Завод Тутковського" на користь даної посадової особи як члена наглядової ради 
винагороду не виплачувало. Непогашеноi судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Призначено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв від 25.04.2012 року замість Репалюк Ольги 
Володимирiвни на 3 роки. 

 
 

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

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

Назарук Людмила Ананіївна 

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

СН, 801243, 25.03.1998, Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві 

6.1.4. Рік народження** 1954 

6.1.5. Освіта** вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 42 



6.1.7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "УНСекюріті", директор 

6.1.8. Опис ревiзiйна комiсiя проводить перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства,. Винагорода 
протягом 2012 року як посадовiй особi Товариства не нараховувалась. Призначена згідно рішення 
загальних зборів акціонерів від 25.04.2012 року замiсть Таран Олександра Васильовича на 3 роки 

 
 
 

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

найменування 
юридичної 

особи 

Паспортні дані 
фізичної особи 
(серія, номер, 
дата видачі, 
орган, який 
видав)* або 

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

голова 
правлiння 

Рибак 
Володимир 
Iванович 

СО, 744113, 
20.09.2001, 
Ватутінським РУ 
ГУ МВС України в 
місті Києві 

д/н 0 0 0 0 0 0 

член 
правління 
заступник 

Оксюту 
Анатолія 
Борисовича 

МА, 731835, 
28.12.1999, 
Роменським МРВ 

д/н 0 0 0 0 0 0 



голови 
правлiння 

УМВС України в 
Сумській обл. 

член 
правління 
заступник 
голови 
правлiння 

Стебко Юрій 
Борисович 

МА, 488003, 
08.06.1998, 
Роменським МРВ 
УМВС України в 
Сумській обл. 

05.10.1998 350 0.002917 350 0 0 0 

головний 
бухгалтер 

Махнівська 
Валентина 
Миколаївна 

МА, 809205, 
01.03.2000, 
Роменським МРВ 
УМВС України в 
Сумській обл. 

д/н 0 0 0 0 0 0 

в.о. 
Голови 
наглядової 
ради 

Тентюк Ігор 
Вікторович 

СН, 700621, 
05.02.1998, 
Печерським РУ ГУ 
МВС України в 
місті Києві 

д/н 0 0 0 0 0 0 

член 
наглядовоi 
ради 

Березовський 
Ростислав 
Миколайович 

х, 71 3307951, 
17.02.2011, 
Російська 
Федерація ФМС 
83001 

д/н 0 0 0 0 0 0 

член 
наглядовоi 
ради 

Орлова Олена 
Володимирівна 

АМ, 414597, 
13.09.2001, 
Довгинцівським 
РВ Криворізького 
МУ УМВС України 
в 
Дніпропетровській 
обл. 

д/н 0 0 0 0 0 0 



член 
наглядовоi 
ради 

Кириченко Інга 
Володимирівна 

СО, 747935, 
25.10.2001, 
Ватутінським РУ 
ГУ МВС України в 
місті Києві 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 
комiсiї 

Назарук 
Людмила 
Ананіївна 

СН, 801243, 
25.03.1998, 
Шевченківським 
РУ ГУ МВС 
України в місті 
Києві 

д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 350 0.002917 350 0 0 0 

 

   



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

Найменування 
юридичної 

особи 
Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ Місцезнаходження

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

ПрАТ "Центр 
обробки даних 
Надра" 

14288967 х, Київська область, 
х, 03142, м. Київ, 
проспект 
Палладiна, б.32 

11.09.2003 11477822 95.648517 11477822 0 0 0 

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові 
фізичної 
особи* 

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

паспорт** 

Дата 
внесення 

до 
реєстру 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника

привілейовані
іменні 

привілейовані 
на 

пред'явника 

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 

Усього 11477822 95.648517 11477822 0 0 0 

 

   



8. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних 

зборів* 
чергові позачергові 

  X 

Дата 
проведення 

06.07.2012 

Кворум зборів** 95.65 

Опис Голова зборів привітала всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку 
денного позачергових загальних зборів ПАТ "Геологорозвідувальне обладнання 
надра" включено наступні питання:  
1. Про припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, обраних на 
загальних зборах 25.04 2012 року. Про обрання лічильної комісії. 
2. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.  
3. Про зміну найменування (перейменування) Товариства.  
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв'язку зі зміною 
найменування Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. 
Затвердження нової редакції Статуту Товариства.  
5. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту.  
6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом 
викладення їх в новій редакції в зв'язку зі зміною найменування Товариства.  
7. Про підтвердження повноважень голови правління, голови та членів наглядової 
ради, голови та членів ревізійної комісії, в зв'язку зі зміною найменування 
(перейменуванням) Товариства. 
В ходi розгляду питань порядку денного прийнято всi питання одноголосно. 

 
 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X   



Дата 
проведення 

25.04.2012 

Кворум зборів** 95.65 

Опис Голова зборів привітав всіх присутніх на зборах та повідомили, що до порядку денного річних загальних зборів ПАТ 
"Геологорозвідувальне обладнання надра" включено наступні питання:  
1. Про обрання секретаря зборів та затвердження регламенту проведення зборів.  
2. Про обрання лічильної комісії.  
3. Затвердження звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році. 
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік. 
5. Затвердження звіту наглядової ради про роботу за 2011 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.  
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 
8. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.  
9. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи у 2011 році. 
10. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів наглядової ради Товариства.  
11. Про обрання голови та членів наглядової ради Товариства.  
12. Затвердження умов договорів (цивільно - правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами наглядової ради, 
визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.  
13. Про припинення повноважень (відкликання) голови правління.  
14. Обрання (призначення) голови правління.  
15. Затвердження умов трудового договору (контракту), який буде укладатися з головою правління Товариства. Уповноваження 
осіб на укладення (підписання) такого договору з головою правління.  
16. Про припинення повноважень (відкликання) голови та членів ревізійної комісії товариства.  
17. Про обрання голови та членів ревізійної комісії.  
18. Визначення умов договорів (цивільно - правових та трудових), які укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії, 
визначення умов оплати праці таких осіб. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.  
19. Зміна адреси (місцезнаходження) Товариства. 
20. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, в тому числі в зв'язку зі зміною 
місцезнаходження Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Уповноваження осіб на підписання нової 
редакції Статуту Товариства.  
21. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції.  



22. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.  
В ходi розгляду питань порядку денного прийнято всi питання одноголосно. 

 

   



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

ПАТ "Нацiональний депозитарiй Украiни" 

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження Х, Київська область, Шевченкiвський у м. 
Киевi, м. Киiв, 01001, Б. Грiнченко, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№581322 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

ДК ЦПФРУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон 044-377-72-65 

Факс 044-377-72-65 

Вид діяльності депозитарiй 

Опис договiр №Е-1146 вiд 16.08.10р. 

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

ПАТ "Украiнський професiйний банк" 

Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19019775 

Місцезнаходження х, Київська область, Днiпровський у м. Киевi, 
м. Киев, 02660, Расковой, 15 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№493302 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

ДК ЦПФРУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.10.2009 

Міжміський код та телефон 044-568-52-36 

Факс 568-52-36 

Вид діяльності зберiгач 

Опис договiр №5 вiд 20.07.10р. 

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

ТОВ "Мрiя-аудит" 

Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23822294 

Місцезнаходження х, Сумська область, х, м. Суми, 40004, 
проспект Т.Г. Шевченка, б.11 к.18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

4485 

Назва державного органу, що видав ліцензію або 
інший документ 

Аудиторська палпта України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.11.2011 

Міжміський код та телефон (0542) 775-435 



Факс 775-435 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис договiр вiд 01.02.2013р. 

 

   



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
акцій 
(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.07.2010 17/18/1/10 Сумське ТУ 
ДКЦПФР 
України 

4000078216 Акція проста 
бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.25 12000000 3000000 100 

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких вiдбувається торгiвля акцiями ПАТ "Завод Тутковського" не вiдома. Акцiї в лiстингу 
(делiстингу) на фондових бiржах не перебували, додаткової емiсiї протягом звiтного 2011 року не було. Протягом 2010 року проведено 
дематерiалiзацiю випуску цiнних паперiв Товариства. 

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
у 

випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у 

відсотках)

Термін 
виплати 

процентів

Сума 
виплачених 
процентів 
за звітний 

період 
(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 

д/н 

11.2.2. Дисконтні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.)

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 

д/н 

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн.) 

Кількість 
у 

випуску 
(штук) 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн.) 

Найменування 
товару 

(послуги), під 
який здійснено 

випуск 

Дата 
погашення 
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 

д/н 

11.3. Інформація про інші цінні папери 



11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних 
облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата реєстрації 
випуску 

Вид цінних 
паперів 

Обсяг випуску 
(грн.) 

Обсяг розміщених цінних паперів на 
звітну дату (грн.) 

Умови обігу та 
погашення 

1 2 3 4 5 

д/н д/н д/н д/н д/н 

д/н 

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Вид 
похідних 

цінних 
паперів 

Різновид 
похідних 

цінних 
паперів

Серія Строк 
розміщення

Строк 
дії 

Строк 
(термін) 

виконання 

Кількість 
похідних 

цінних 
паперів 

у 
випуску 

(шт.) 

Обсяг 
випуску 

(грн.) 

Характерристика 
базового активу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н д/н 

 

   



12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, 
приєднання, перетворення, виділ) 

Пiсля вiдриття, в серединi 20-х рокiв родовищ нафти i газу на територiї 
Роменського району Сумської областi, виникла необхiднiсть створення 
централiзованого управлiння по розробцi розвiданих ресурсiв. Так, у 1936 роцi 
було створене Роменське нафтогазове управлiння. Згодом, пiсля переведення у 
50-х роках головної контори в м. Полтаву, було створено Центральнi ремонтнi 
майстернi тресту "Полтаванафтогазрозвiдка" (ЦРМ). В 50-х - 70-х роках ЦРМ 
розбудувалися. Було побудовано новi примiщення. З 01.10.1979р. ЦРМ у зв'язку з 
лiквiдацiєю треста переданi у вiдомство "Полтаванафтогазгеологiя". Центральнi 
ремонтно-механiчнi майстернi об'єднання "Нафтогазгеологiя" з 01.06.1988р. 
реорганiзовано у Дослiдне виробництво нафтогазорозвiдувальної технiки 
пiдпорядкування безпосередньо Мiнiстерству геологiї УССР. Згiфдно наказу 
Держкомгеологiї україни Дослiдне виробництво натогазорозвiдувальної технiки 
переведене в державне дослiдне виробництво нафтогазорозвiдувальної технiки 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, 
представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із 
зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та 
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у 
відповідності з попереднім звітним періодом 

ПАТ "Завод Тутковського" технологiчно самостiйне пiдприємство з закритим 
циклом виробництва. Вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що 
мали місце протягом звітного періоду, умови та результати 
цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2011 року не 
надходило. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування 
амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та 
оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства складена у вiдповiдностi до мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Положень бухгалтерського облiку на 
пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням коригувань для цiлей 
складання звiтностi згiдно МСФЗ.  
Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.  
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2012 рiк затвердженi 
наказами по Товариству №294 вiд 30.03.2012 року. 
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiністерства фінансів України № 
1591 вiд 09 грудня 2011 року, у межах чинного законодавства, нормативних актiв 



Мiнiстерства фiнансiв України та мiжнародних стандартiв.  
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., 
Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв 
бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 
грудня 2012р., є першим етапом на шляху складання фiнансової звiтностi 
Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ.  
Перший повний комплект фiнансової звiтностi, що буде повнiстю вiдповiдати 
МСФЗ та мiстити порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до фiнансової 
звiтностi Товариство складе станом на 31 грудня 2013 року. В цiлях забезпечення 
оцiнки основних засобiв у вiдповiдностi МСБО 16 "Основнi засоби" Товариство 
планує в 2013 роцi провести переоцiнку об'єктiв основних засобiв до їх 
справедливої вартостi станом на 01.01.2012 року, прийняти таку вартiсть за 
доцiльну собiвартiсть та вiдобразити у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк до П(С)БО 
№6. 
Облiкова полiтика Товариства визначенi в наказi голови правлiння. На 
пiдприєствi передбачено журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського 
облiку. Актив на пiдприємствi визається активом в разi якщо iснує ймовiрнiсть 
достовiрної оцiнки його вартостi та якщо iснує ймовiрнiсть того, що пiдприємство 
в процесi використання даного активу в майбутньому отримає економiчнi вигоди.  
У ПАТ бухгалтерський облiк ведеться згiдно з нацiональними стандартами 
України, розроблене Положення про облiкову полiтику згiдно з вимогами Закону 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-XIV вiд 
16.07.1999р. Бухгалтерський облiк у ПАТ впроваджено автоматизований облiк на 
персональних комп'ютерах. ПАТ обрано журнально-ордерну форму ведення 
бухгалтерського облiку. Первiсна вартiсть запасiв ПАТ визначається вiдповiдно 
до П(С)БО №9 "Запаси" - при вибуттi запасiв застосовується метод 
iдентифiкованої собiвартостi.  
Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати".  
Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до 
вимог П(С)БО №15 "Доходи".  
ПАТ обрано прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї , при цьому 
лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв ПАТ приймається рiвною нулю.  
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для 
нарахування амортизацiї ПАТ прийнятий прямолiнiйний метод.  



Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається 
до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв 
визначається виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.  
Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 
"Виплати працiвникам".  
Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах 
здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок 
звiтного року вiдповiдно до П(С)БО №6. 
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АУДИТОРЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
правлінню, керівництву, наглядовій раді 
 
ЗВІТ ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ "Завод Тутковського" 
 
Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного 
товариства "Завод Тутковського" (код ЄДРПОУ01431386; місцезнаходження та 
юридична адреса - 42004, Сумська область, м. Ромни, вул. Полтавська, б.170, 
дата державної реєстрації 01 липня 2002 року), що додається, яка складається з 
балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові 
результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією 
датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших 
приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо 
застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність").  
 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із 
використанням описаної у примітці 1 концептуальної основи спеціального 
призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає 
МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". 
 
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка 
буде використана для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої 
фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих 
коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що 
будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої 



фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою 
спеціального призначення, описаною в примітці 1. Управлінський персонал також 
несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
 
Відповідальність аудитора 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової 
звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. 
 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій 
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 
ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб'єктом 
господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання попередньої фінансової звітності.  
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для 
висловлення нашої думки.  
 
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
У зв'язку з тим, що договір на надання аудиторських послуг був укладений після 
проведення Товариством інвентаризації матеріальних цінностей, присутність 
аудитора під час інвентаризації була не можливою. Внаслідок обсягів та 
характеру обліку матеріальних цінностей, аудитор не зміг виконати альтернативні 



аудиторські процедури та отримати достатні та прийнятні аудиторські докази.  
Також аудитор не отримав достатніх та прийнятних аудиторських доказів 
стосовно історичної собівартості окремих об'єктів основних засобів з точки зору 
МСФЗ, в основному, через обмеження терміну давності зберігання первинних 
документів (об'єктивні обставини, що є поза контролем Товариства, оскільки 
діяльність підприємства розпочата у 1934 році). Проте, можливий вплив чинників, 
вказаних в цьому параграфі, не є всеохоплюючим для фінансової звітності. 
Крім цього, існує невідповідність структури та форми фінансової звітності 
вимогам МСБО 1). 
 
Умовно-позитивна думка  
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у 
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова 
звітність Публічного акціонерного товариства "Завод Тутковського" відображає 
справедливо та достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31 
грудня 2012 року, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів 
Товариства за 2012 рік у відповідності до вимог Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, але без порівняльної інформації за 2011 рік (що є 
застосованою концептуальною основою спеціального призначення, описаною у 
Примітці 2).  
 
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання  
Не модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансової 
звітності (зокрема, на розділ 2.1), яка пояснює, що ця попередня фінансова 
звітність складена за МСФЗ, але без порівняльної інформації за 2011 рік та звіту 
про фінансовий стан на 01.01.2011 р., згідно до спільного листа НБУ, 
Міністерства фінансів та Держкомстату України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-
14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702. Крім того, розділ 2.1 Примітки 2 вказує, 
що фінансова звітність за 2012 рік (як порівняльна інформація) може бути 
відкоригована, з урахуванням МСФЗ та роз'яснень, що діятимуть на 31 грудня 
2013 року.  
Управлінський персонал розцінює застосовану концептуальну основу як 
концептуальну основу достовірного подання, оскільки всі необхідні розкриття за 
один рік, як для попередньої фінансової звітності, були зроблені. Також, не 



модифікуючи нашої думки, ми звертаємо увагу, що згідно до листа Міністерства 
фінансів від 04.01.2013 р. №31-08410-06-5/188, фінансова звітність за МСФЗ за 
2012 рік складалася із використанням форм фінансової звітності, затверджених 
Міністерством фінансів, склад статей яких не в повному обсязі відповідає 
вимогам МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності". Попередню фінансову 
звітність за 2012 рік було складено в процесі зміни концептуальної основи з 
П(С)БО на МСФЗ, як порівняльну інформацію при підготовці першої фінансової 
звітності за МСФЗ станом на 31 грудня 2013 р. Таким чином, попередня 
фінансова звітність ПАТ "Завод Тутковського" за 2012 рік може бути 
неприйнятною для використання в інших цілях.  
Слід зазначити, що статутний капітал Товариства перевищує розрахункову 
вартість чистих активів на 437тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує 
розрахункову вартість чистих активів на 437тис.грн. Порушені вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення 
статутного капіталу. Вказана невідповідність виникла внаслідок збиткової 
діяльності Товариство.  
Аналіз показників фінансової звітності продемонстрував, наявність ознак стійкої 
неплатоспроможності Товариства, що в майбутньому загрожує безперервності 
його діяльності, можливості виконання зобов'язань перед інвесторами та 
партнерами. 
 
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено 
відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 
 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім 
емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.  
 
Вартість чистих активів Товариства 
Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з 
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. 



Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - 
різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; 
скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370. 
Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 437 
тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих 
активів на 437 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного 
кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 
 
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю (МСА 720 "Відповідальність 
аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором 
фінансову звітність"); 
Перевіркою встановлено, що товариство розкриває і подає до НКЦПФР разом з 
фінансовою звітністю іншу інформацією, а саме, Річну інформацію емітента 
цінних паперів. Аудитор ознайомився з Річною інформацією емітента цінних 
паперів за 2012 рік, яка була надана аудитору на дату надання цього  
звіту, але ще не була подана до НКЦПФР, та співставив інформацію, що 
міститься в ньому, з фінансовою звітністю за 2012 рік, згідно з МСА 720 
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять 
перевірену аудитором фінансову звітність". На думку аудитора, немає суттєвих 
невідповідностей між фінансовою звітністю ПАТ "Завод Тутковського" за 2012 рік, 
яка підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається у Річній 
інформації емітента цінних паперів за 2012 рік. 
 
Виконання значних правочинів 
Перевіркою встановлено, що у 2012 році правочини на значні суми, що 
вимагають їх узгодження з Наглядовою радою - не укладались. 
 
Стан корпоративного управління 
Під час аудиту було розглянуто стан корпоративного управління ПАТ "Завод 
Тутковського", як систему, за допомогою якої спрямовується та контролюється 
діяльність  
Товариства. ПАТ "Завод Тутковського" має наступні органи управління: Загальні 



збори акціонерів - є Вищім органом Товариства, наглядова рада у кількості 4 осіб 
- здійснює захист прав акціонерів Товариства і, в межах її компетенції, контролює 
та регулює діяльність виконавчого органу. правління у кількості 3 осіб - здійснює 
управління поточною діяльністю Товариства, Ревізійна комісія у кількості 3 осіб - 
проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. В 
Товаристві немає аудиторського комітету та служби внутрішнього аудиту. На 
думку аудитора, стан корпоративного управління Товариства можна вважати 
таким, що, в цілому, відповідає Закону України "Про акціонерні товариства". 
Загальні збори акціонерів у 2013 році проведені 24.04.2013 року. 
 
Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства  
Під час аудиту було виконано ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності ПАТ "Завод Тутковського" за 2012 рік внаслідок 
шахрайства, згідно з вимогами МСА 240 "Відповідальність аудитора, що 
стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". На думку аудитора, 
значних ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності у зв'язку із 
ідентифікованими та оціненими відповідно до МСА 240 ризиками немає.  
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
- повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мрія-аудит"; 
- номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською 
палатою України - №4485 від 24 листопада 2011 року; 
- місце знаходження юридичної особи - м. Суми, проспект Т.Г. Шевченка, б.11, 
к.18; 
- телефон (факс) юридичної особи - (0542) 25-30-02; 
- дата і номер договору на проведення аудиту - вiд 05.11.2011р..  
- дата початку та дату закінчення проведення аудиту - 21 березня 2013 року - 20 
квітня 2013 року.  
 
 
 



Директор ТОВ "Мрія-аудит" Потапенко Н.І. 
 
 
"20" квітня 2013р. 

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 

Основним напрямком дiяльностi Товариства є виготовлення продукцiї для 
нафтогазовидобувної та геологорозвiдувальної промисловостi. Вироблена 
продукцiя: вагон-будинок, обладнання для приготування бурового розчину, 
цементажу стiнок свердловин, запчастин i iн. 

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 значного придбання, або вiдчудження активiв не було. 
Залученя будь-яких значних iнвестицiй не планується 

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, 

Пiдприємство у госполарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi 
фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних 
засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає. 
Станом на 31.12.2012 року основнi засоби ПАТ "Завод Тутковського" склали: 
- будiвлi та сопруди - по первiснiй вартостi 5001тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 1516тис.грн., ступiнь зносу - 30,31%; 



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 

- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 1915тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 1102тис.грн., ступiнь зносу - 57,55%; 
- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 609тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 575тис.грн., ступiнь зносу - 94,41%; 
- земельна дiлянка - 775тис.грн.; 
- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 55тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 53тис.грн., ступiнь зносу - 96,36%. 
Пiдприємство у госполарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi 
фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних 
засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність 
емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 

Основною проблемою дiяльностi Товариства є низька платоспроможнiсть 
потенцiйних покупцiв готової продукцiї, вiдсутнсть замовлень, невизначенiсть 
окремих питань податкового законодавства. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, 
пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства 

Протягом 2012 року було виплачено штрафiв, пенi та неустойок за порушення 
податкового законодавства на суму 79,9тис.грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності 
емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, 
можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 
емітента 

Фiнансування господарської дiяльностi Товариства вiдбувалось за рахунок 
власних осбiгових 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 

Всi договори укладаються термiном дiї до 31.12.2012 року. Невиконаних 
договорiв з значними обсягами немає. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
(щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення 
фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть 
вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Пiдприємство планує збiльшити обсяги виробництва, розширити асортимент 
готової продукцiї та лiквiдувати збиткову дiяльнiсть. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати 
суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок Товариством не проводиться 



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 

ПАТ "Завод Тутковського" протягом 2012 року не виступало стороною по справах 
в судових органах. 

Інша інформація, 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 

д/в 

 

   



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис.грн.) 

 на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

5352 5109 0 0 5352 5109 

будівлі та споруди 3545 3485 0 0 3545 3485 

машини та 
обладнання 

925 813 0 0 925 813 

транспортні 
засоби 

101 34 0 0 101 34 

інші 781 777 0 0 781 777 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 



інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 5352 5109 0 0 5352 5109 

Опис Станом на 31.12.2012 року основнi засоби ПАТ "Завод Тутковського" склали: 
- будiвлi та сопруди - по первiснiй вартостi 5001тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 1516тис.грн., ступiнь зносу - 30,31%; 
- машини та обладнання - по первiснiй вартостi 1915тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 1102тис.грн., ступiнь зносу - 57,55%; 
- транспортнi засоби - по первiснiй вартостi 609тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 575тис.грн., ступiнь зносу - 94,41%; 
- земельна дiлянка - 775тис.грн.; 
- iншi основнi фонди - по первiснiй вартостi 55тис.грн., сума накопиченої 
амортизацiї - 53тис.грн., ступiнь зносу - 96,36%. 
Пiдприємство у госполарськiй дiяльностi використовує лише власгi основнi 
фонди. Обмеження на використання майна немає. Законсервованих основних 
засобiв та таких, що не використовуються у виробництвi на пiдприємствi немає. 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова 
вартість чистих 
активів (тис.грн.) 

2563 3316 

Статутний капітал 
(тис.грн.) 

3000 3000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис.грн.) 

3000 3000 



Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з 
Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів 
акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 
485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих 
активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 
300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370. 

Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 437 
тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість 
чистих активів на 437 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 
Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу. 

 

   



13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами (відсоток 
річних)

Дата 
погашення

Кредити банку X 0 X X
у тому числі: 
д/н д/н д/н д/н д/н
Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

д/н д/н д/н д/н д/н



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

X 0 X X 

д/н д/н д/н X д/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 130 X X
Фінансова допомога на 
зворотній основі

X 554 X X 

Інші зобов'язання X 3350 X X
Усього зобов'язань X 4034 X X
Опис д/н 
 

   



13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

N 
з/п 

Основний 
вид 

продукції*

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у 

натуральній 
формі 

(фізична од. 
вим. **) 

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.)

у відсотках 
до всієї 

виробленої 
продукції 

у 
натуральній 

формі 
(фізична од. 

вим. **)

у 
грошовій 

формі 
(тис.грн.) 

у відсотках 
до всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8
1 вагон-

будинок 
75шт. 2688.6 70.29 75шт. 2956.2 58.78 

2 профнастил 732,5кв.м. 566.77 14.82 7312,5кв.м. 606.2 12.05
3 буровий 

iнструмент
157 шт. 675.2 17.65 193 шт. 810.2 16.11 

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

N 
з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 
1 2 3

1 матерiальнi 46.11
2 витрати на оплату працi 18.78
3 вiдрахування на соцiальнi 

заходи 
9.4 

4 амортизацiя 6.78
 

   



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 

1 2 3 

02.03.2012 02.03.2012 Відомості про проведення загальних 
зборів 

07.03.2012 07.03.2012 Відомості про проведення загальних 
зборів 

26.04.2012 26.04.2012 Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента  

10.05.2012 10.05.2012 Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента  

17.05.2012 17.05.2012 Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента  

18.05.2012 18.05.2012 Відомості про проведення загальних 
зборів 

26.09.2012 26.09.2012 Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента  

 

   



Інформація про стан корпоративного управління 
Загальні збори акціонерів 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

N з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2010 1 0 

2 2011 1 0 

3 2011 1 0 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія   X 

Акціонери X   

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть) д/н 

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

 Так Ні



Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X   

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування) X   

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть) д/н 

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

 Так Ні

Реорганізація   X

Внесення змін до статуту товариства   X

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 
повноважень 

  X



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

  X

Інше (запишіть) д/н 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні 

   



Органи управління 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 осіб

Кількість членів наглядової ради 5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

Кількість представників держави 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 4 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інше (запишіть) комiтети не створювались 

Інше (запишіть) д/н 



Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? так 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або 
збільшення ринкової вартості акцій 

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів 
товариства 

  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть) членами наглядовоi ради винагорода не 
виплачувалась 

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

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X   

Знання у сфері фінансів і менеджменту X   

Особисті якості (чесність, відповідальність) X   

Відсутність конфлікту інтересів X   

Граничний вік   X 

Відсутні будьякі вимоги   X 



Інше (запишіть) д/н 

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

 Так Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства 

X   

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

  X

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

  X

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

  X

Інше (запишіть) д/н 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? так 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1 

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

 Загальні збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) так ні ні 

Загальний відділ ні ні ні 



Члени наглядової ради (голова 
наглядової ради) 

так так ні 

Юридичний відділ (юрист) так ні ні 

Секретар правління ні ні так 

Секретар загальних зборів ні ні ні 

Секретар наглядової ради ні ні ні 

Корпоративний секретар ні ні ні 

Відділ або управління, яке відповідає за 
роботу з акціонерами 

ні ні ні 

Інше ні ні ні 

Інше (запишіть) д/н 

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? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів 
діяльності (стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнеспланів) 

так ні ні ні 



Затвердження річного 
фінансового звіту або балансу чи 
бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 
правління 

так так ні ні 

Обрання та відкликання членів 
правління 

так так ні ні 

Обрання та відкликання голови 
наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів 
наглядової ради 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови 
та членів ревізійної комісії 

так так ні ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів правління 

так так ні ні 

Визначення розміру винагороди 
для голови та членів наглядової 
ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про 
притягнення до майнової 
відповідальності членів правління 

так ні так ні 

Прийняття рішення про 
додатковий випуск акцій 

так ні ні ні 



Прийняття рішення про викуп, 
реалізацію та розміщення 
власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження аудитора так так ні ні 

Затвердження договорів, щодо 
яких існує конфлікт інтересів 

так так ні ні 

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів   X 

Положення про наглядову раду X   

Положення про виконавчий орган (правління) X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію X   

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть) д/н 

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



 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
ДКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 

на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернетсторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова 
звітність, 
результати 
діяльності 

так так ні так ні 

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

так так ні так ні 

Інформація 
про склад 
органів 
управління 
товариства 

так так ні так ні 



Статут та 
внутрішні 
документи 

так ні ні так ні 

Протоколи 
загальних 
зборів 
акціонерів 
після їх 
проведення 

ні ні ні так ні 

Розмір 
винагороди 
посадових 
осіб 
акціонерного 
товариства 

так ні ні так ні 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? так 

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

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік X   

Частіше ніж раз на рік   X 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 



 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада X   

Правління або директор   X 

Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? ні 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X   

Інше (запишіть) не змiнювали 

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

 Так Ні

Ревізійна комісія X   

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X 



Стороння компанія або сторонній консультант X   

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть) д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні

З власної ініціативи X   

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть) д/н 

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

   



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

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

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть) д/н 

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

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

так, плануємо розпочати переговори   

так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? не визначились 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? ні 



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

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи   X 

Не задовольняли умови договору з особою   X 

Особу змінено на вимогу: 

акціонерів   X 

суду   X 

Інше (запишіть) не змiнювали 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? ні 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н  
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 

д/н 

  



 
 

Коди

    Дата (рік, місяць, 
число) 

29.04.2013

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство 
"Завод Тутковського" 

за ЄДРПОУ 01431386 

Територія   за КОАТУУ 5910700000

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112 

Орган державного управління   за СПОДУ 0 

Вид економічної діяльності за КВЕД 29.56.1 

Середня кількість працівників 61     

Одиниця виміру тис. грн.     

Адреса 42004, Роменський, м. Ромни, Полтавська, 170 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
 

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА 
на 31.12.2012 

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001



Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 
 

Нематеріальні активи:
 

залишкова вартість 010 8 8 

первісна вартість 011 8 8 

накопичена амортизація 012 0 0 

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 

Основні засоби: 

залишкова вартість 030 5352 5109 

первісна вартість 031 8278 8355 

знос 032 2926 3246 

Довгострокові біологічні активи: 

справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 

первісна вартість 036 0 0 

накопичена амортизація 037 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 



які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

040 0 0 

інші фінансові інвестиції 045 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 

Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) 
вартість інвестиційної нерухомості 

055 0 0 

Вписуваний рядок - Первісна вартість 
інвестиційної нерухомості 

056 0 0 

Вписуваний рядок - Знос інвестиційної 
нерухомості 

057 0 0 

Відстрочені податкові активи 060 76 142 

Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0 

Інші необоротні активи 070 0 0 

Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0 

Усього за розділом I 080 5436 5259 

II. Оборотні активи 

Виробничі запаси 100 701 686 

Поточні біологічні активи 110 0 0 

Незавершене виробництво 120 210 378 

Готова продукція 130 266 186 



Товари 140 0 0 

Векселі одержані 150 0 0 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 

 

чиста реалізаційна вартість 160 243 57 

первісна вартість 161 392 206 

резерв сумнівних боргів 162 149 149 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
 

з бюджетом 170 0 0 

за виданими авансами 180 22 0 

з нарахованих доходів 190 0 0 

із внутрішніх розрахунків 200 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0 23 

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

в національній валюті 230 1 7 

у тому числі в касі 231 1 0 

в іноземній валюті 240 0 0 

Інші оборотні активи 250 0 1 



Усього за розділом II 260 1443 1338 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 

Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0 

Баланс 280 6879 6597 

 
 

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал 

Статутний капітал 300 3000 3000 

Пайовий капітал 310 0 0 

Додатковий вкладений капітал 320 0 0 

Інший додатковий капітал 330 0 0 

Резервний капітал 340 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 316 -437 

Неоплачений капітал 360 (0) (0) 

Вилучений капітал 370 (0) (0) 

Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0 



Усього за розділом I 380 3316 2563 

Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0 

II. Забезпечення таких витрат і платежів 
 

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 

Інші забезпечення 410 0 0 

Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0 

Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у 
страхових резервах 

416 0 0 

Цільове фінансування(2) 420 0 0 

Усього за розділом II 430 0 0 

III. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків 440 0 0 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 470 620 620 

Усього за розділом III 480 620 620 

IV. Поточні зобов'язання 
 

Короткострокові кредити банків 500 89 0 



Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 297 487 

Поточні зобов'язання за розрахунками: 
 

з одержаних авансів 540 408 161 

з бюджетом 550 121 130 

з позабюджетних платежів 560 0 0 

зі страхування 570 38 37 

з оплати праці 580 85 117 

з учасниками 590 0 0 

із внутрішніх розрахунків 600 1905 0 

Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з 
необоротними активами та групами вибуття, 
утримуваними для продажу 

605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 0 2482 

Усього за розділом IV 620 2943 3414 

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 

Баланс 640 6879 6597 

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0 



 
 

Примітки: Товариством обрано нарахування амортизацiї за прямолiнiйним методом. Трансформація відбулась у відповідності до вмиог МСФЗ 16, коригування проведено у зв'язку 
з не визнанням необоротними активами та списання первісної вартості за рахунок накопиченої амортизації бібліотечних фондів, спецодягу, інструментів та інвентаря (рахунок 11, 
109). 
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться згiдно з П(С)БО №8. Для нарахування амортизацiї прийнятий прямолiнiйний метод.  
Під час трансформації по МСФЗ зменшено нараховану амортихацію на ННА, з невизначеним терміном корисного використання та списано.нематерілаьні активи, які не підлягають 
ідентифікації як ННА (в розумінні МСФЗ) - існування майбутніх економічних вигід неможливо встановити. 
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв визначається 
виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.  
Виплати за роботи, виконанi працiвниками, облiковуються згiдно з П(С)БО 26 "Виплати працiвникам".  
Виправлення помилок i змiн у фiнансових звiтах у попереднiх перiодах здiйснюється шляхом коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року вiдповiдно до 
П(С)БО №6. 
В процесі трансформації також проведено коригування Інших оборотних активів з Авансами отриманими та Інших поточних зобов'язань з Іншою поточною дебіторською 
заборгованістю на залишки рахунків 643 та 644 відповідно. 

 

Керівник   

(підпис)

В.I. Рибак 

  
Головний бухгалтер   

(підпис)

В.М. Махнівська 
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Одиниця виміру тис. грн.     

 
 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік  

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати 



Стаття Код 
рядка

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5029 0 

Податок на додану вартість 015 736 0 

Акцизний збір 020 0 0 
 

025 0 0 

Інші вирахування з доходу 030 147 0 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

035 4146 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 3825 0 

Валовий: 

прибуток 050 321 0 

збиток 055 0 0 

Інші операційні доходи 060 433 0 

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

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 656 0 

Витрати на збут 080 214 0 



Інші операційні витрати 090 658 0 

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

091 0 0 

Фінансові результати від операційної діяльності: 

прибуток 100 0 0 

збиток 105 774 0 

Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 0 0 

Інші доходи(1) 130 0 0 

Фінансові витрати 140 6 0 

Втрати від участі в капіталі 150 0 0 

Інші витрати 160 0 0 

Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 

165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

прибуток 170 0 0 

збиток 175 780 0 

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

176 0 0 



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

177 0 0 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0 

Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної 
діяльност 

185 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

прибуток 190 0 0 

збиток 195 780 0 

Надзвичайні: 

доходи 200 0 0 

витрати 205 0 0 

Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0 

Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0 

Чистий: 

прибуток 220 0 0 

збиток 225 780 0 

Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0 

II. Елементи операційних витрат 



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 2392 0 

Витрати на оплату праці 240 1275 0 

Відрахування на соціальні заходи 250 488 0 

Амортизація 260 352 0 

Інші операційні витрати 270 681 0 

Разом 280 5188 0 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 12000 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 12000 0 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.065 0 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну 
просту акцію 

330 -0.065 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 

 
 



Примітки: Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй Товариства в таблицi вказана в тисячах штук i становить 12000000 штук. 
Облiк витрат на виробництво здiйснюється згiдно з П(С)БО №16 "Витрати".  
Дохiд визнається на дату вiдвантаження продукцiї, а оцiнюється вiдповiдно до вимог П(С)БО №15 "Доходи". 
За 2010 та 2011 роки дивiденди не нараховувалися. За 2010-2011 роки - за рiшенням загальних зборiв прибуток спрямовано на розвиток Товариства. 
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Звіт 
про рух грошових коштів за 2012 рік  

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний 
період 

За аналогічний період 
попереднього року 

1 2 3 4 



I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

010 4849 0 

Погашення векселів одержаних 015 0 0 

Покупців і замовників авансів 020 193 0 

Повернення авансів 030 134 0 

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0 

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 

Цільового фінансування 060 24 0 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 

Інші надходження 080 6 0 

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (3447) (0) 

Авансів 095 (20) (0) 

Повернення авансів 100 (112) (0) 

Працівникам 105 (1039) (0) 

Витрат на відрядження 110 (23) (0) 

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (286) (0) 



Зобов'язань з податку на прибуток 120 (49) (0) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 (535) (0) 

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 

130 (238) (0) 

Цільових внесків 140 (0) (0) 

Інші витрачання 145 (3) (0) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -546 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -546 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: фінансових інвестицій 

180 0 0 

необоротних активів 190 0 0 

майнових комплексів 200 0 0 

Отримані: відсотки 210 0 0 

дивіденди 220 0 0 

Інші надходження 230 0 0 

Придбання: 

фінансових інвестицій 240 (0) (0) 

необоротних активів 250 (0) (0) 



майнових комплексів 260 (0) (0) 

Інші платежі 270 (0) (0) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 

310 0 0 

Отримані позики 320 1072 0 

Інші надходження 330 0 0 

Погашення позик 340 (520) (0) 

Сплачені дивіденди 350 (0) (0) 

Інші платежі 360 (0) (0) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 552 0 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 552 0 

Чистий рух коштів за звітний період 400 6 0 

Залишок коштів на початок року 410 1 1 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 

Залишок коштів на кінець року 430 7 1 



 
 

Примітки: д/в 

 

Керівник   

(підпис)

В.I. Рибак 

  
Головний бухгалтер   

(підпис)

В.М. Махнівська 

  
 

   



 
 

Коди

    Дата (рік, місяць, 
число) 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод 
Тутковського" 

за ЄДРПОУ 01431386 

Територія   за КОАТУУ 5910700000

Орган державного управління   за СПОДУ 0 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності за КВЕД 29.56.1 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру тис. грн.     

 
 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік  

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005



Стаття Код Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 
початок року 

010 3000 0 0 0 0 316 0 0 3316

Коригування: 

Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

050 3000 0 0 0 0 316 0 0 3316

Переоцінка активів: 

Дооцінка 
основних засобів

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 
засобів 

070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Використання 
дооцінки 
необоротних 
активів 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

130 0 0 0 0 0 -780 0 0 -780 

Розподіл прибутку: 

Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного 
капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до 
Резервного 
капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 
капіталу 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій 
(часток) 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Вилучення 
частки в капіталі

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі: 

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 280 0 0 0 0 0 27 0 0 27 

Разом змін в 
капіталі 

290 0 0 0 0 0 -753 0 0 -753 

Залишок на 
кінець року 

300 3000 0 0 0 0 -437 0 0 2563

 
 

Примітки: по р. 280 відображення коригування власного капіталу (нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за наслідками трансформації фінансової звітності по МСФЗ. 

 

Керівник   

(підпис)

В.I. Рибак 



Головний бухгалтер   

(підпис)

В.М. Махнівська 

 

   



 
 

Коди 

    Дата (рік, місяць, число) 29.04.2013 

Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Завод Тутковського" за ЄДРПОУ 01431386 

Територія   за КОАТУУ 5910700000 

Орган державного управління   за СПОДУ 0 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112 

Вид економічної діяльності за КВЕД 29.56.1 

Одиниця виміру тис. грн.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік  
Форма N 5 Код за ДКУД
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

Права користування природними 
ресурсами 

010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Права на об'єкти промислової 
власності 

040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Авторське право та суміжні з ним 
права 

050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші нематеріальні активи 070 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Разом 080 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0 

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0 

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0 

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0 

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0 

 

  



II. Основні засоби 
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11
 

12
 

13
 

14
 

15
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Земельні ділянки 100 775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 775 0 0 0 0 0 

Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Капітальні витрати на 
поліпшення земель 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 

120 4925 1380 76 0 0 0 0 136 0 0 0 5001 1516 0 0 0 0 

Машини та обладнання 130 1913 988 2 0 0 0 0 114 0 0 0 1915 1102 0 0 0 0 



Транспортні засоби 140 610 509 0 0 0 1 1 67 0 0 0 609 575 0 0 0 0 

Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 

150 55 49 0 0 0 0 0 4 0 0 0 55 53 0 0 0 0 

Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тимчасові (нетитульні) 
споруди 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші необоротні матеріальні 
активи 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом 260 8278 2926 78 0 0 1 1 321 0 0 0 8355 3246 0 0 0 0 

 

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0 

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0 



залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0 

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0 

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 0 

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0 

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0 

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0 

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0 

III. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік На кінець року 

1 2 3 4 

Капітальне будівництво 280 0 0 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 704 0 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 3 0 

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0 

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0 

Інші 330 0 0 



Разом 340 707 0 

 

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0 

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0 

IV. Фінансові інвестиції 

Найменування показника Код рядка За рік 
На кінець року 

довгострокові поточні 

1 2 3 4 5 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 0 0 0 

дочірні підприємства 360 0 0 0 

спільну діяльність 370 0 0 0 

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0 

акції 390 0 0 0 

облігації 400 0 0 0 

інші 410 0 0 0 

Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0 

 

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0 



за справедливою вартістю (422) 0 

за амортизованою собівартістю (423) 0 

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0 

за справедливою вартістю (425) 0 

за амортизованою собівартістю (426) 0 

V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код рядка Доходи Витрати 

1 2 3 4 

А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів 440 0 0 

Операційна курсова різниця 450 4 0 

Реалізація інших оборотних активів 460 428 381 

Штрафи, пені, неустойки 470 0 95 

Утримання об'єктів житловокомунального і соціальнокультурного призначення 480 0 0 

Інші операційні доходи і витрати 490 1 182 

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 Х 0 

непродуктивні витрати і втрати 492 Х 0 

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 0 0 

дочірні підприємства 510 0 0 



спільну діяльність 520 0 0 

В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 0 Х 

Проценти 540 Х 6 

Фінансова оренда активів 550 0 0 

Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0 

Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0 

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0 

Результат оцінки корисності 590 0 0 

Неопераційна курсова різниця 600 0 0 

Безоплатно одержані активи 610 0 Х 

Списання необоротних активів 620 Х 0 

Інші доходи і витрати 630 0 0 

 

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0 

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 
(632) 

0 % 

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0 

VI. Грошові кошти 



Найменування показника Код рядка На кінець року 

1 2 3 

Каса 640 0 

Поточний рахунок у банку 650 7 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0 

Грошові кошти в дорозі 670 0 

Еквіваленти грошових коштів 680 0 

Разом 690 7 

 

З рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 

VII. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і 
резервів 

Код 
рядка 

Залишок на 
початок 

року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у 
звітному році 

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році 

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 

оцінці 
забезпечення 

Залишок на 
кінець року нараховано 

(створено) 
додаткові 

відрахування 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Забезпечення на 
виплату відпусток 
працівникам 

710 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних витрат на 
додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних витрат на 
виконання гарантійних 
зобов'язань 

730 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних витрат на 
реструктуризацію 

740 0 0 0 0 0 0 0 

Забезпечення 
наступних витрат на 
виконання зобов'язань 
щодо обтяжливих 
контрактів 

750 0 0 0 0 0 0 0 

760 0 0 0 0 0 0 0 

770 0 0 0 0 0 0 0 

Резерв сумнівних боргів 775 149 0 0 0 0 0 149 

Разом 780 149 0 0 0 0 0 149 

VIII. Запаси 



Найменування показника Код рядка Балансова вартість на 
кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості реалізації * уцінка 

1 2 3 4 5 

Сировина і матеріали 800 626 0 0 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі 
вироби 

810 0 0 0 

Паливо 820 2 0 0 

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0 

Будівельні матеріали 840 0 0 0 

Запасні частини 850 1 0 0 

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0 

Поточні біологічні активи 870 0 0 0 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 57 0 0 

Незавершене виробництво 890 378 0 0 

Готова продукція 900 186 0 0 

Товари 910 0 0 0 

Разом 920 1250 0 0 

 

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0 



переданих у переробку (922) 0 

оформлених в заставу (923) 0 

переданих на комісію (924) 0 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0 

З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0 

IX. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код рядка Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками непогашення 

до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 
місяців 

1 2 3 4 5 6 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 206 57 0 149 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 23 23 0 0 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 



Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0 

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

980 0 

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0 

Заборгованість на кінець звітного року: 

валова замовників 1120 0 

валова замовникам 1130 0 

з авансів отриманих 1140 0 

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0 

XII. Податок на прибуток 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Поточний податок на прибуток 1210 0 



Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 76 

на кінець звітного року 1225 142 

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 0 

на кінець звітного року 1235 0 

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0 

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 0 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0 

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -66 

у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 0 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -66 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код рядка Сума 

1 2 3 

Нараховано за звітний рік 1300 321 

Використано за рік - усього 1310 471 

в тому числі на: будівництво об'єктів 1311 0 



придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 471 

з них машини та обладнання 1313 22 

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0 

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0 

1316 0 

1317 0 

 

   



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 

2. Основа подання фінансової звітності  
2.1 Основа підготовки фінансової звітності  
Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ). Ця фінансова звітність є першою фінансовою звітністю, підготовленою 
у відповідності до МСФЗ (дивись Примітку 24).  
Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що оприлюднені на сайті Міністерства фінансів України та є чинними станом на 31.12.2012 р. Товариство не застосовує 
жодних МСФЗ достроково. Стандарти в цих Примітках подані у форматі: "МСФЗ (IAS) / (IFRS) 3".  
Ця фінансова звітність, згідно роз'яснень (зокрема, згідно спільного листа НБУ, Міністерства фінансів та Держкомстату України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830/31-08410-06-
5/30523/04/4-07/702), наводиться без порівняльної інформації за 2011 рік та звіту про фінансовий стан на 01.01.2011 р., тобто ця фінансова звітність не є повним пакетом 
фінансової звітності, а є попередньою фінансовою звітністю для повного пакету за 2013 рік. Під час складання повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік, фінансова 
звітність за 2012 рік (як порівняльна інформація) може бути відкоригована, з урахуванням МСФЗ та роз'яснень, що діятимуть на 31 грудня 2013 року.  
Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства фінансів України, що затверджує форми фінансових звітів в Україні. Статті фінансової звітності за 
МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Зміст рядків конкретизовано у Примітках. Рядки не містять 
посилань на відповідні Примітки, тому що це не передбачено формами, але Примітки структуровано для полегшення користування. Форми фінансової звітності вирішено не 
модифікувати, згідно роз'яснень Міністерства фінансів України (Лист від 04.01.2013 р. № 31-08410-06-5/188).  
Облікова політика за МСФЗ застосовується починаючи з фінансової звітності за 2012 рік.  
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю емітента.  
Емітент не має інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства.  
Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю, з урахуванням вимог МСФЗ. Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень, 
всі суми округлені до тис. грн., крім випадків, де вказано інше.  
 
2.2. Суттєві судження, оцінки та припущення  
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які 
вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов'язань, розкриття умовних активів і зобов'язань тощо при підготовці фінансової звітності 
у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок. Припущення та зроблені на їхній основі розрахункові оцінки постійно аналізуються 
на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних періодах перспективно. Під час підготовки 
цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:  
1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.  
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що 
продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.  
3) Строки корисного використання довгострокових нефінансових активів є предметом судження, що ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи 
продовжують використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує, підтримує робочий стан.  
4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної обліковою політикою.  
5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов'язаннях, що обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких 
вимагається, містить припущення щодо їхньої справедливої вартості.  
6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).  
Також використано припущення про розгляд підприємства як цілісного комплексу стратегічної важливості з унікальним обладнанням (під час перевірки на зменшення корисності 
одиниці, що генерує грошові кошти), а з огляду на це, будь-яка вартість: справедлива або вартість при використанні, є більшою за балансову вартість.  
7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і 
податкові збитки. Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов'язань теж є припущенням, на підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки 
податку.  
8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов'язань, що відображені в балансі як довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, 
відшкодування/погашення відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу; додаткові розшифрування не надаються, окрім опису, що 
наведений у контексті ризиків ліквідності.  



9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.  
10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов'язання, сукупних дохід та 
капітал.  
11) Товариством зроблено припущення про те, що судові справи, по яких вона виступає відповідачем, будуть виграні у судах усіх інстанцій.  
 
2.3. Суттєві положення облікової політики  
В цьому розділі стисло у довільній формі наведено лише суттєві положення облікової політики: конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, що стосуються 
статей фінансової звітності Товариства за 2012 рік.  
Критерії визнання активів та зобов'язань (ймовірність надходження/вибуття економічних вигід та достовірність оцінки) розуміються за необхідне для всіх доречних статей. Інші 
положення не наведено.  
Суттєвість  
Для показників фінансової звітності Товариства, з метою застосування МСФЗ та подання фінансової звітності за МСФЗ, встановлено суттєвість в розмірі 1 тис. грн.  
Окрема суттєвість встановлена для статті "Основні засоби", що розкривається нижче. 
 
Фінансові інструменти  
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації.  
Початок та припинення визнання фінансових інструментів відповідає вимогам МСФЗ. Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю, при цьому, фінансові 
інструменти, крім таких, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, визнаються за справедливою з урахуванням витрат, 
понесених на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди. Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові 
грошові кошти, кошти на поточних рахунках та поточні депозити в банках, крім довгострокових.  
Товариство, згідно з обліковою політикою, класифікує всі види непохідних фінансових активів за наступними категоріями:  
а) Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку. (обліковуються за справедливою вартістю, без перевірки на 
зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті);  
б) фінансові активи утримувані до погашення (обліковуються за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної відсоткової ставки, перевіряються на зменшення 
корисності);  
в) позики, дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги, та інша монетарна дебіторська заборгованість (обліковується за амортизованою вартістю, перевіряється на 
зменшення корисності);  
г) фінансові активи доступні для продажу (обліковуються за справедливою вартістю, перевіряються на зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у 
капіталі (через інший сукупний дохід); якщо неможливо достовірно визначити справедливу вартість інструментів власного капіталу - обліковуються за собівартістю, збитки від 
знецінення не відновлюються).  
Товариство класифікує непохідні фінансові зобов'язання за наступними категоріями: а) фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті); б) інші фінансові зобов'язання 
(обліковуються за амортизованою вартістю із застосуванням ефективної відсоткової ставки).  
 
Основні засоби  
Об'єкти основних засобів відображаються у фінансовій звітності за моделлю собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Модель обліку за 
переоціненою вартістю не застосовується. Амортизація нараховується прямолінійним методом.  
Строки корисного використання по класах наступні:  
- Будинки - від 20 до 89 років,  
- Споруди - від 15 до 52 років,  
- Передавальні пристрої - від 10 до 47 років,  
- Силові пристрої - від 5 до 47 років,  
- Робочі машини та обладнання - від 5 до 55 років,  
- Обчислювальна техніка - від 2 до 20 років,  
- Вимірювальні прилади - від 5 до 40 років,  
- Транспортні засоби - від 5 до 24 років,  



- Інструмент - від 1 до 20 років,  
- Інвентар - від 1 до 40 років,  
- Багаторічні насадження - 40 років,  
- Інші основні засоби - від 1 до 20 років.  
Вартісний критерій для застосування МСФЗ стосовно інших основних засобів (в частині методу амортизації) встановлений:  
- для активів, придбаних до 2011 року - 500 грн.;  
- для активів, придбаних протягом 2011 року - 1000 грн.;  
- для активів, придбаних після 1 січня 2012 - 2500 грн.  
Введення окремого вартісного критерію суттєвості застосування МСФЗ для статті Основні засоби обґрунтоване доцільністю.  
 
Нематеріальні активи  
Об'єкти нематеріальних активів відображаються у фінансовій звітності за моделлю собівартості за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. Модель обліку 
за переоціненою вартістю не застосовується.  
Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання нематеріальних активів - від 1 до 10 років.  
 
Запаси  
Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оцінюється за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. На дату балансу запаси із 
ознаками знецінення визнаються за найменшою з оцінок: за балансовою вартістю або за чистою вартістю реалізації.  
 
Зменшення корисності активів  
Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності у відповідності до вимог МСФЗ 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" із розрахунком очікуваних майбутніх 
потоків грошових коштів.  
Нефінансові активи, інші ніж розрахунки, запаси та відкладені податкові активи, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при 
наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох величин: вартості при використанні, що є очікуваними дисконтованими грошовими 
потоками, та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж).  
 
Оренда  
Оренда майна повинна класифікуватися як фінансова, якщо практично всі ризики і вигоди від володіння предметом оренди передані орендарю.  
Права на майно не обов'язково повинні бути передані. Усі інші види оренди класифікуються як операційна оренда. Товариство як сторона по договорах операційної оренди: 
платежі з операційної оренди визнаються доходом /витратами рівномірно протягом строку оренди.  
 
Доходи та витрати  
Доходи визнаються у тому періоді, коли вони були нараховані (за методом нарахування), витрати - також за методом нарахування, на підставі відповідності цим доходам. Доходи 
визнаються згідно з вимогами МСФЗ (IAS) 18 "Дохід". Зокрема, доходи від реалізації продукції (товарів) визнаються у разі задоволення всіх наведених далі умов:  
- покупцеві передані суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю;  
- у підприємства не залишається ані подальша участь управлінського персоналу, ані ефективний контроль за проданою продукцією (товарами);  
- суму доходу можна достовірно оцінити;  
- ймовірно надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією;  
- витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити. Якщо в Товариства залишаються суттєві ризики щодо володіння, дохід не визнається.  
Дохід, пов'язаний з наданням послуг, що тривають декілька звітних періодів, визнається, виходячи зі ступеня завершеності робіт шляхом огляду виконаної роботи на дату 
складання фінансової звітності, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції за наявності всіх наведених нижче умов:  
- можливості достовірної оцінки доходу; - імовірності надходження економічних вигід від надання послуг;  
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності робіт на дату балансу; - можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх 
завершення.  
Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом визначається за методом огляду виконаних робіт або завершення фізичної частини робіт, у кожному випадку окремо. Дохід 
оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Склад доходів прийнятий аналогічним складу відповідних доходів за П(С)БО 15 



"Дохід", оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу доходів.  
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  
- прямі матеріальні витрати;  
- прямі витрати на оплату праці;  
- інші прямі витрати;  
- загальновиробничі (змінні та постійні розподілені) витрати.  
Змінні загальновиробничі витрати розподіляються виходячи з фактичної потужності виробничого устаткування за звітний період.  
Постійні загальновиробничі витрати розподіляються виходячи з нормальної потужності виробничого устаткування.  
Потужність виробничого устаткування визначається (та на її базі робиться пропорційний розподіл), виходячи з витрат на оплату праці основного виробничого персоналу, тому що 
така оплата праці, в цілому, залежить / відповідає завантаженню виробничих потужностей. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості 
реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх 
фактичну величину.  
Склад інших витрат, пов'язаних з операційною діяльністю (адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати) та інших витрат прийнятий аналогічним складу 
відповідних витрат за П(С)БО 16 "Витрати", оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу витрат. Операції та залишки, виражені в іноземній валюті Показники, що включені у 
фінансову звітність оцінюються з використанням валюти основного економічного середовища ("функціональна валюта"). Функціональною валютою є національна валюта України - 
гривня. Фінансова звітність подана в гривнях, валюті подання.  
Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються в гривню за офіційним курсом на кінець звітного періоду. Операції в іноземній валюті 
обліковуються за обмінним курсом на дату здійснення операції. Прибутки або збитки, що виникли в результаті розрахунків за такими операціями, а також на звітну дату, в 
результаті перерахунку грошових активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті, відображаються у складі прибутків і збитків як курсові різниці. Курс обміну іноземних валют 
до гривні дорівнює офіційному курсу, що встановлюється Національним банком України на відповідну дату.  
 
Забезпечення  
Забезпечення відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у Товариства виникає юридичне або обґрунтоване зобов'язання в результаті 
зобов'язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього зобов'язання. Товариство створює забезпечення на виплату премії за підсумками року, на 
виплату відпусток працівникам підприємства, інші забезпечення, якщо настають обставини, що вимагають їхнього визнання відповідно до МСФЗ (IAS) 37. 
Умовні зобов'язання (і активи) не відображаються в балансі. Інформація щодо умовних зобов'язань(активів) наводиться в примітках до фінансової звітності.  
 
Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки  
Сума витрат (або доходу) з податку на прибуток включає суму поточного податку та суму відкладеного податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку 
в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку.  
Поточні витрати за податком розраховуються з використанням податкових ставок, чинних у періоді, відповідають Декларації з податку на прибуток підприємств. Відстрочені 
податки розраховується за балансовим методом та є відстроченими податковими активами або зобов'язаннями, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активу чи зобов'язання та їх податковою базою.  
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Відстрочений 
податковий актив відображається в тій мірі, в якій існує ймовірність того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових 
різниць, податкових збитків і невикористаних податкових пільг.  
 
Пенсійне забезпечення  
Оскільки Товариство не є учасником пенсійних планів із встановленими виплатами, проводиться лише облік участі у пенсійних планах із встановленими внесками. Зобов'язання за 
внесками визначається як поточні зобов'язання в сумі, що підлягають до сплати, з одночасним включенням у витрати періоду.  
 
Призначення деяких статей Звіту про рух грошових коштів  
Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом, із класифікацією на операційну, інвестиційну та фінансову діяльність.  
Обрана класифікація деяких опреацій, по яких МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" передбачається вибір:  
а) проценти отримані по банківських рахунках, що обліковуються як грошові кошти, класифікуються як операційна діяльність, проценти отримані по інших депозитах, а також по 



інших фінансових активах класифікуються як інвестиційна діяльність, проценти сплачені - як фінансова дяільність;  
б) дивіденди отримані класифікуються як інвестиційна діяльність, дивіденди виплачені - як фінансова діяльність. 

24. Застосування МСФЗ вперше Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСФЗ. 
За попередні звітні періоди, включно з роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство готувало фінансову звітність згідно з національними Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку (національні ПСБО). Компанія підготувала цю фінансову звітність, що відповідає МСФЗ, без порівняльної інформації за 2011 рік. Під час підготовки цієї 
фінансової звітності, вступний звіт про фінансовий стан був підготовлений 1 січня 2012 р., дату переходу на МСФЗ. У цій примітці пояснюються основні коригування, виконані 
згідно з МСФЗ.  
Застосовані виключення: МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" звільняє Компанії, що вперше застосовують МСФЗ, від 
ретроспективного застосування деяких МСФЗ (окремих положень МСФЗ).  
Компанія застосувала наступні виключення (обов'язкові і необов'язкові):  
Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань (обов'язкове виключення) Компанія, що вперше застосувала МСФЗ, застосовує вимоги щодо припинення 
визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань перспективно (з дати переходу на МСФЗ).  
Наприклад, якщо Компанія припинила визнання фінансових активів за ПСБО до дати переходу на МСФЗ, то вона більше не визнає ці активи за МСФЗ, навіть якщо критерії 
припинення визнання суттєво відрізняються.  
Доцільна собівартість  
Компанія, що вперше застосовує МСФЗ, може вибрати використати переоцінку об'єкта основних засобів за попередніми ПСБО на дату переходу на МСФЗ (або до цієї дати) як 
доцільну собівартість на дату переоціни, якщо переоцінка на дату переоцінки була в цілому порівнянна: зі справедливою вартістю або собівартістю чи амортизованою 
собівартістю за МСФЗ, скоригованою для відображення, наприклад, змін у загальному або конкретному індексі цін.  
Товариство скористалося цим виключенням та визнало амортизовану балансову вартість деяких раніше переоцінених основних засобів у якості доцільної собівартості.  
Згідно з вимогами МСФЗ 1, Товариство розкриває пояснення щодо змін власного капіталу у звітності за попередніми ПСБО у порівнянні з власним капіталом у звітності за МСФЗ 
станом на дату переходу 01.01.2012 р. (співпадає з датою подання останньої фінансової звітності за П(с)БО 31.12.2011 р.).  
Компанія не наводить пояснень сукупного доходу (прибутку) за 2011 рік, тому що не подає порівняльної інформації. За попередніми оцінками, загальна сума коригувань під час 
переходу на МСФЗ мала б відбитися на іншому сукупному доході за 2011 рік, якщо б він визначався за МСФЗ на дату затвердження річного звіту за 2011 рік. Всі коригування, 
пов'язані зі статтею "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ", проведені за рахунок нерозподіленого прибутку, що залишився у розпорядженні Товариства, не вплинули на 
фінансовий результат та чистий прибуток.  
Пояснення у зв'язку із застосуванням МСФЗ вперше: Коригування, що були зроблені у зв'язку з переходом на МСФЗ, пояснюються різними підходами національних Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (далі - ПСБО) та МСФЗ до оцінки та представлення окремих статей балансу, особливими положеннями у зв'язку із застосуванням МСФЗ 
вперше, застосуванням методів, що ґрунтуються на облікових оцінках і припущеннях, необхідністю певних розкриттів за МСФЗ. Так, необхідність розкриття змісту та призначення 
кожної статті власного капіталу за МСФЗ призвела до того, що деякі статті капіталу, сформовані ще до переходу на ПСБО та за попередніми ПСБО, повинні були бути 
перекласифікованими до нерозподіленого прибутку (оскільки, наприклад, призначення фонду дооцінки капітальних інвестицій, який був сформований ще до переходу на ПСБО, 
не має достатнього обґрунтування з точки зору МСФЗ). Крім того, підприємство вирішило скористатися по окремих основних засобах необов'язковим звільненням від 
ретроспективного застосування МСФЗ, стосовно прийняття справедливої вартості за даними незалежної оцінки попередніх періодів, зкоригованої на амортизацію, у якості 
доцільної собівартості цих об'єктів основних засобів.  
В результаті, дооцінка по таких основних засобах, що обліковувалася в іншому додатковому капіталі, теж була перекласифікована до нерозподіленого прибутку, враховуючи 
обрання подальшої моделі обліку не за переоціненою вартістю.  
 
Підприємством були зроблені відповідні коригування у зв'язку із застосуванням нових принципів обліку.  
Також підприємством визнання деяких активів було припинене внаслідок перегляду втілення майбутніх економічних вигід (це стосується об'єктів необоротних активів).  
 
 
Голова правління  
 
Головний бухгалтер 



д/н 

д/н 



XIV. Біологічні активи 

Групи біологічних 
активів 

Код 
рядка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю 
залишок на початок 

року надійшло 
за рік 

вибуло за рік нараховано 
амортизації 

за рік 

втрати від 
зменшення 
корисності 

вигоди від 
відновлення 
корисності 

залишок на кінець 
року

залишок 
на 

початок 
року 

надійшло 
за рік 

зміни 
вартості 

за рік 
вибуло 
за рік 

залишок 
на 

кінець 
року 

первісна 
вартість 

накопичена 
амортизація 

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

первісна 
вартість

накопичена 
амортизація

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

Довгострокові 
біологічні 
активи - 
усього в тому 
числі: 

1410 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

робоча 
худоба 

1411 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

продуктивна 
худоба 

1412 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

багаторічні 
насадження 

1413 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

1414 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 
інші 
довгострокові 
біологічні 
активи 

1415 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Поточні 
біологічні 
активи - 
усього в тому 
числі: 

1420 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0 

тварини на 
вирощуванні 
та відгодівлі 

1421 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0 



біологічні 
активи в стані 
біологічних 
перетворень 
(крім тварин 
на 
вирощуванні 
та відгодівлі) 

1422 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0 

 
1423 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0 

інші поточні 
біологічні 
активи 

1424 0 Х 0 (0) Х Х (0) 0 0 Х 0 0 0 0 0 

Разом 1430 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
З рядка 1430 графа 5 вартість біологічних (1431) і графа 14 активів, придбаних за рахунок цільового фінансування 0 
З рядка 1430 графа 6 залишкова вартість і графа 16 довгострокових (1432): біологічних активів, первісна вартість поточних 
біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

0 

З рядка 1430 графа 11 балансова вартість і графа 17 біологічних активів, (1433) щодо яких існують передбачені законодавством 
обмеження права власності 

0 

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

Найменування 
показника 

Код 
рядка 

Вартість 
первісного 
визнання 

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями

Результат від 
первісного 
визнання 

Уцінка
Виручка 

від 
реалізації

Собівартість 
реалізації 

Фінансовий результат 
(прибуток +, збиток -) 

від 

дохід витрати реалізації 
первісного 
визнання та 

реалізації 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Продукція та додаткові 
біологічні активи 
рослинництва - усього

1500 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

у тому числі: зернові і 
зернобобові 

1510 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

з них: пшениця 1511 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
соя 1512 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
соняшник 1513 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
ріпак 1514 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
цукрові буряки 
(фабричні) 

1515 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

картопля 1516 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
плоди (зерняткові, 
кісточкові) 

1517 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

інша продукція 
рослинництва 

1518 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

додаткові біологічні 
активи рослинництва

1519 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

Продукція та додаткові 
біологічні активи 
тваринництва - усього

1520 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

у тому числі: приріст 
живої маси - усього

1530 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

з нього: великої рогатої 
худоби 

1531 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

свиней 1532 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
молоко 1533 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
вовна 1534 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 
яйця 1535 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 



інша продукція 
тваринництва 

1536 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

додаткові біологічні 
активи тваринництва

1537 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

продукція рибництва 1538 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0  
1539 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

Сільськогосподарська 
продукція та додаткові 
біологічні активи - 
разом 

1540 0 (0) 0 (0) 0 0 (0) 0 0 

 
Керівник   

(підпис)

В.I. Рибак 

Головний бухгалтер   

(підпис)

В.М. Махнівська 

 


