
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     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       Загороднюк Олексiй 

Олексiйович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

                        М.П. 
  

(дата) 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

01431334 

4. Місцезнаходження 
емітента 04114 м. Київ Оболонський район  вул. Дубровицька, буд.28 

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(044) 390-21-30 (044) 390-21-30 

6. Електронна поштова 
адреса емітента m_moroz@nadragroup.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 30.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у №82(1835) газета "ВIДОМОСТI НКЦПФР " 

  
30.04.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці   

в мережі 
Інтернет 

  

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям   

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

  

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

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

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

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



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)   

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) X 

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

  

33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:   
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi 
юридичних осiб.  
" Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря"- в товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. 
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова 
агентства, оскiльки емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає 
монопольне становище, у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка.  
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.  
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.  
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв 
емiтента не реєструвалося.  
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- за звiтний перiод випуску не вiдбувалось. 
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не 
вiдбувалося.   
"Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї"  - заповнюється емiтентами,  якi займаються видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  
переробна, добувна    промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення електроенергiї,  газу та води за 
класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових 
цiнних паперiв.  
"Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", " 
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
- емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - емiтент не 
здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв. 
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють 
сетрифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" - емiтент не здiйснював 
випуски сертифiкатiв ФОН. 
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтент  є Публiчним акцiонерним товариством i у звiтi заповнює 
повний текст аудиторського висновку.   
"Рiчна фiнансова звiтнiсть" - за звiтний перiод емiтент складав звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi.  
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) " - за звiтний перiод емiтент не 
випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими, забезпечене об'єктами нерухомостi. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТУТКОВСЬКИЙ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  Сарія ААБ №527072 

3. Дата проведення державної реєстрації  30.01.1992 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  6000000.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 148 

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

26.51   ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ  

 68.20   НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО 
НЕРУХОМОГО МАЙНА  

 71.12   ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ 
ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ  

10. Органи управління 
підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ПАТ "Український Професійний Банк" в м.Києві 

2) МФО банку  300205 

3) Поточний рахунок  2600829932 

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

 ПАТ "Український Професійний Банк" в м.Києві 

5) МФО банку  300205 

6) Поточний рахунок  2600829932 
 



12. 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 

Ліцензія на право провадження діяльності з 
використання джерел іонізуючого 

випромінювання                                                                                                                                                                      
Серія ОВ № 010773    14.08.2013 Північна державна інспекція з ядерної та радіаційної безпеки 

державної інспекції ядерного регулювання України                                                                                                                                                  14.08.2016                                                                                           

Опис Ця ліцензія дозволяє використування закритих радіонуклідних ДІВ в межах зазначених параметрів , при цьому Дозволяються 
наступні види робіт з ДІВ: експлуатація, зберігання, отримання (придбання). 

 



IV. 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) 

ЗАТ "Iнвестицiйний Фонд "Iнтелектiнвест" 22337065 79008 Львiвська область  м.Львiв проспект  Свободи, 18   0.010000000000 

ТОВ "Арлан" 31647453 49005 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ узвiз 
Лоцманський, буд. 12-А   0.002900000000 

ТОВ "Вiтязь" 31647427 49005 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ 
вул.Глобинська, 2   0.022300000000 

ТОВ Iнвестицiйна Компанiя "Бiзнес -Iнвест" 20301755 49009 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ 
Набережна Перемоги, 32   0.802400000000 

ТОВ "Iнтерсплав" 32014517 49035 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ шосе 
Криворiзьке, 35   0.065500000000 

ТОВ "Манiтоба" 31647652 49000 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ проспект 
Героїв, 11Л   0.244800000000 

ТОВ "Мiцар" 32561058 49000 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ вул. 
Глобинська, 2   0.013000000000 

ТОВ "Ректайм" 33074362 49033 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ вул. 
Героїв Сталiнграду, 149   0.030400000000 

Приватне iноземне пiдприємство"ГРУПА НАДРА" 35789792 04114 Київська область  м.Київ вул.Дубровицька, 28  94.086600000000 

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) 

Фiзичнi особи в кiлькостi 1429 осiб д/н д/н  д/н   4.722100000000 

Усього 100.000000000000 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) посада Голова Правління 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Загороднюк Олексій Олексійович 

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

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

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Українська зовнішньоекономічна нафтогазова корпорація 
"Укрзарубіжнафтогаз" , заступник директора 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

14.09.2007 - безстроково 

9) опис    Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового договору згідно 
Протоколу № 2-08-07 від 22 серпня 2007 року та Наказу № 42 від 14.09.2007 р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає. Володіє часткою у статутному капiталi в розмірі 0,0023%. Згоду на розкриття 
паспортних даних надано.  
Голова Правлiння має право без довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, якщо виконання 
таких дiй не обмежено Наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числi має 
право укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства угоди, договори, iншi договiрно-правовi, фiнансово-
розрахунковi, внутрiшньо-розпорядчi документи та iншi документи, має право видавати довiреностi, має 
право прийняття на роботу та звiльнення з роботи найманих працiвникiв Товариства, в тому числi 
заступникiв Голови Правлiння, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання 
всiма працiвниками Товариства, вiдкриває банкiвськi рахунки, представляє iнтереси Товариства, виступає 
вiд його iменi в державних, а також в усiх судових органах, перед iншими пiдприємствами, установами та 
органiзацiями, затверджує штатний розклад Товариства. Права Голови Правлiння та членiв Правлiння 
можуть бути обмеженi Наглядовою Радою Товариства або одноосiбно Головою Наглядової Ради 
(Президентом) Товариства. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдання Правлiння. Голова 
Правлiння не рiдше одного разу на рiк звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про роботу Правлiння та 
про стан справ Товариства. 
 
 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Сахно Ірина Василівна 

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

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

4) рік народження** 1980 
5) освіта** Вища освіта, Київський економічний інститут менеджменту. 

Київський технологічний технікум (бухгалтерський облік та 
аудит). 
 

6) стаж керівної роботи (років)** 7 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології",  головний бухгалтер 
 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

19.07.2011 - безстроково 

9) опис    Посадова особа призначена безстроково на підставі безстрокового трудового договору згідно  
Наказу № 12к від 19.07.2011 року.  Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє.  
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Згоду на розкриття 
паспортних даних надано. 
Повноваження та обов'язки:  
1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених 
Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей 
дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. 
 2. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського 
облiку всiх господарських операцiй.  
3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку 
оформлення та подання до облiку первинних документiв. 



 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв 
у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв 
i звiтностi протягом встановленого термiну.  
5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, 
пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 
 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, 
результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства.  
7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного 
бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та 
iнструкцiями.  
8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, 
передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних 
зобов'язань. 
 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням 
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 
 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних 
iз нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства.  
11. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства.  
12. Забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою 
виявлення резервiв, запобiгання втратам.  
13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та 
обов'язки. 14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами iнформацiйними 
матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. 
 
1) посада Голова Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Настенко Антон Вікторович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Генеральний директор, керівник департаменту, начальник 
відділу. 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обраний на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано.  
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства 
у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-
якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради 
(Президент) Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може 
функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради (Президент) Товариства. Наглядова Рада, 
а також одноосiбно Голова Наглядової Ради (Президент) Товариства мають право приймати локальнi 
нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та 
членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства. 
 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Борисенко Тамара Сергіївна 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 5 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Геолог, начальник відділу 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 



9) опис    Обрана на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства 
у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-
якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради 
(Президент) Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може 
функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також 
одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти 
Товариства  (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами 
Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.                                                                                                        
 
 
1) посада Перший заступник Голови Правлiння 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кармазенко Володимир В'ячеславович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Голова правлiння, генеральний директор 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

31.05.2013 -безстроково 

9) опис    Посадова особа призначена 31.05.2013р. на пiдставi заяви про призначення на посаду та рiшення 
Наглядової ради (Протокол №8 вiд 31.05.2013р.)безстроково. Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє. 
Згоду на розкриття паспортних даних не надано.  
Повноваження та обов"язки Заступника Голови Правлiння: - забезпечує, у складi правлiння, виконання 
рiшень загальних зборiв акцiонерiв; - особисто бере участь у засiданнях правлiння; - очолює вiдповiдний 
напрям роботи та спрямовує дiяльнiсть вiдповiдних структурних пiдроздiлiв емiтента вiдповiдно до 
розподiлу обов'язкiв мiж членами правлiння; - розробляє та подає на затвердження правлiння поточнi i 
перспективнi плани щодо здiйснення емiтентом господарської  діяльності, здiйснює за наказом Голови 
Правлiння його повноваження; - виконує iншi обов'язки та здiйснює повноваження, встановленi 
законодавством, внутрiшнiми документами емiтента. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Безвинний Володимир Петрович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1957 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Голова правління, директор центру 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обраний на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства 
у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-
якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради 
Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може функцiонувати 
також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова 
Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, 
накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, 
iншими органами та працiвниками Товариства. 



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

Орлова Олена Володимирівна 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** Вища, Київський державний лінгвістичний університет 
6) стаж керівної роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Заступник генерального директора, завідуюча канцелярією 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства 
у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-
якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради 
(Президент) Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може 
функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також 
одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти 
Товариства  (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами 
Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.                                                                                                        
 
 
1) посада Голова Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Юрченко Сергій Вікторович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1976 
5) освіта** Вища, Київський технікум залізничного транспорту 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - ТОВ 
"Інтегровані нафтогазові технології надра", головний 
бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обраний на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. 
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв 
акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства 
подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна 
комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед 
Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревiзiї 
фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити аудиторську 
органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях 
Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв 
та Наглядовiй Радi Товариства. 
 
 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 

Козлова Галина Юхимівна 



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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1947 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Менеджер з фінансів 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. 
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв 
акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства 
подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна 
комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед 
Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревiзiї 
фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити аудиторську 
органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях 
Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв 
та Наглядовiй Радi Товариства. 
 
 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кириченко Інга Володимирівна 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1977 
5) освіта** Вища, Київський національний економічний університет 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Головний бухгалтер, фінансовий директор, заступник 
генерального директора 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства 
у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-
якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради 
Товариства. Наглядова Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може функцiонувати 
також одноосiбно - тiльки Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова 
Наглядової Ради Товариства мають право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, 
накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, 
iншими органами та працiвниками Товариства. 
 
 
 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Гоман Алла Вікторівна 

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

д/н д/н  д/н 



4) рік народження** 1979 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 12 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Головний бухгалтер, бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

26.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 26.04.2013р. рішенням річних загальних зборів акціонерів Публічного 
акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" (Протокол № 01/2013 від 26.04.2013р.). Посадова особа не 
володіє часткою у статутному капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір 
з терміном дії 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. 
Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. 
Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв 
акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства 
подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна 
комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед 
Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревiзiї 
фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити аудиторську 
органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях 
Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв 
та Наглядовiй Радi Товариства. 
 
 
1) посада Заступник Голови правління з розвитку - Генеральний 

конструктор 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кривонос Олександр Миколайович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1958 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 10 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност - 
Перший заступник Голови правління, заступник Голови 
правління 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

12.07.2013 - безстроково 

9) опис    Посадова особа призначена 12.07.2013р. на пiдставi заяви про переведення на посаду та рiшення 
Наглядової ради(Протокол №11 вiд 12.07.2013р.), Наказу № 28к від 12.07.2013р. безстроково. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента 
посадова особа не володіє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки 
Заступника Голови правління з розвитку - Генерального конструктора визначені посадовою інструкцією. 
 
1) посада Заступник Голови правління з виробництва 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Яцун Леонід Васильович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльност -
Заступник генерального директора з виробництва, головний 
геофізик, начальник департаменту з робробки 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

12.07.2013 - безстроково 

9) опис    Посадова особа призначена 12.07.2013р. на пiдставi заяви про призначення на посаду та рiшення 
Наглядової ради(Протокол №11 вiд 12.07.2013р.), Наказу № 28к від 12.07.2013р. безстроково. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Часткою у статутному капiталi емiтента 
посадова особа не володіє. Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки 
Заступника Голови правління з виробництва визначені посадовою інструкцією. 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

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

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Правління Загороднюк Олексій 
Олексійович 

МЕ 158673 27.08.2002 
Голосіївським РУ ГУ МВС 

України в м.Києві 
555 0.0023125 555 0 0 0 

Головний 
бухгалтер Сахно Ірина Василівна СО 538890 05.12.2000 Мінським 

РУ ГУ МВС України в м.Києві 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Настенко Антон 
Вікторович д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Борисенко Тамара 
Сергіївна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Перший заступник 
Голови Правлiння 

Кармазенко Володимир 
В'ячеславович д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Безвинний Володимир 
Петрович д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Орлова Олена 
Володимирівна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова Ревізійної 
комісії 

Юрченко Сергій 
Вікторович д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії 

Козлова Галина 
Юхимівна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Кириченко Інга 
Володимирівна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Член Ревізійної 
комісії Гоман Алла Вікторівна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови Кривонос Олександр д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 



правління з 
розвитку - 

Генеральний 
конструктор 

Миколайович 

Заступник Голови 
правління з 

виробництва 
Яцун Леонід Васильович д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 555 0.0023125 555 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Приватне iноземне 
пiдприємство "ГРУПА 

НАДРА" 
35789792 04114 м. Київ Оболонський район  

вул.Дубровицька, 28 22580766 94.086525 22580766 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 22580766 94.086525 22580766 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 26.04.2013 
Кворум зборів 94.1 

Опис ПРОТОКОЛ №01/2013  
РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ  
АКЦIОНЕРIВ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" 
(код 01431334) 
(надалi також - товариство)  
 
Голова зборiв привiтала всiх присутнiх на зборах та повiдомили, що до порядку денного позачергових 
загальних зборiв ПАТ "Тутковський" включено наступнi питання: 
1.  Про обрання лiчильної комiсiї. 
2.  Про обрання секретаря зборiв та затвердження регламенту проведення зборiв. 
3.  Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 
роцi. 
4.  Затвердження звiту наглядової ради про роботу за 2012 рiк. 
5.  Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2012 рiк. 
6.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. 
7.  Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 
8.  Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк. 
9.  Про порядок розподiлу прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2012 роцi. 
10.  Про припинення повноважень (вiдкликання) голови та членiв наглядової ради Товариства. 
11.  Про обрання голови та членiв наглядової ради Товариства. 
12.  Затвердження умов договорiв (цивiльно - правових та трудових), якi укладатимуться з головою та 
членами наглядової ради, визначення умов оплати працi таких осiб. Обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з ними. 
13.  Про припинення повноважень (вiдкликання) голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 
14.  Про обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї. 
15.  Затвердження умов договорiв (цивiльно - правових та трудових), якi укладатимуться з головою та 
членами ревiзiйної комiсiї, визначення умов оплати працi таких осiб. Обрання особи, яка уповноважується 
на пiдписання договорiв з ними. 
 
З питання 1 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Обрали лiчильну комiсiю в наступному складi: голова лiчильної комiсiї - Андрєєва Iрина Миколаївна, 
члени лiчильної комiсiї - Луценко Вiра Дмитрiвна, Павлюковська Надiя Iванiвна. 
 
З питання 2 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Обрали секретарем зборiв Даутiну Оксану Миколаївну. Затвердити наступний регламент проведення 
зборiв: Доповiдачам для виступу надається - до 10 хв., спiвдоповiдачам - до 5 хв., на запитання - до 1 хв., 
вiдповiдь на запитання - до 1 хв., на заяви, довiдки тощо - до 1 хв. 
 
З питання 3 порядку денного Зборiв. 
Рiшення прийняте. 
Затвердили звiт правлiння про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi. 
 
З питання 4 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Затвердили звiт наглядової ради про роботу за 2012 рiк. 
 
З питання 5 порядку денного Зборiв. 
Рiшення прийняте. 
Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi 
Товариства за 2012 рiк. 
 
З питання 6 порядку денного Зборiв. 
Рiшення прийняте. 
Визнали роботу правлiння ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" в 2012 роцi задовiльною. 
 
З питання 7 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Затвердили рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. 
 
З питання 8 порядку денного Зборiв.  



Рiшення прийняте. 
Визначили основними напрямами дiяльностi Товариства на 2013 рiк наступнi: розширення ринку збуту 
товарiв та послуг Товариства, збiльшення прибутку вiд виробничої дiяльностi. 
 
З питання 9 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Направили прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2012 роцi в розмiрi 3 тис. гри. на 
розвиток виробничої дiяльностi Товариства. 
 
З питання 10 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Припинили повноваження (вiдкликали) голову та членiв наглядової ради Товариства. А саме: припинили 
повноваження Голови наглядової ради Товариства Тентюка Iгоря Вiкторовича, членiв наглядової ради 
Товариства - Орлової Олени Володимирiвни, Кириченко Iнги Володимирiвни, Ленхарта Херiберта. 
 
З питання 11 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Обрали до складу Наглядової ради наступних осiб: Настенко Антон Вiкторович (голова наглядової ради), 
члени наглядової ради: Борисенко Тамара Сергiївна, Орлова Олена Володимирiвна, Базвииний Володимир 
Петрович, Кириченко Iнга Володимирiвна. 
 
З питання 12 порядку денного Зборiв. 
Рiшення прийняте. 
Затвердили умови безоплатних цивiльно - правових договорiв, що будуть укладатися з головою та 
членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правлiння Товариства Загороднюка О.О. 
пiдписати цивiльно- правовi договори з головою га членами наглядової ради Товариства. 
 
З питання 13 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Припинили повноваження (вiдкликали) голову та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. А саме припинили 
повноваження (вiдкликали) голови ревiзiйної комiсiї Назарук Л.А., членiв ревiзiйної комiсiї Юрченко С.В., 
Шевчук Л.В. 
 
З питання 14 порядку денного Зборiв. 
Рiшення прийняте. 
Обрати наступний склад ревiзiйної комiсiї: Юрченко Сергiй Вiкторович (голова Ревiзiйної комiсiї), 
Козлова Галина Юхимiвна (член ревiзiйної комiсiї), Гоман Алла Вiкторiвна (член ревiзiйної комiсiї). 
 
З питання 15 порядку денного Зборiв.  
Рiшення прийняте. 
Затвердили умови безоплатних цивiльно - правових договорiв, що будуть укладатися з головою та 
членами ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважили голову правлiння Товариства Загороднюка О.О. 
пiдписати цивiльно - правовi договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства. 
 
Цей Протокол вiдображає хiд Зборiв, пiдсумки голосування та рiшення, якi були прийнятi на Зборах, що 
пiдтверджується пiдписами Голови i Секретаря Зборiв. 

 
 
 



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

Публічне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711 
Місцезнаходження 01001 м. Київ   вул. Б.Грінченка, буд 3 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Серія АВ № 581322 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

25.05.2011 

Міжміський код та телефон (044) 279-10-78, 377-70-16 
Факс (044) 279-10-78, 377-70-16 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 

депозитарiю цінних паперів 
Опис Рiшення про обрання депозитарiю та затвердження умов договору з ним 

прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНСТИТУТ 
ТУТКОВСЬКОГО" (з 2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"), що 
оформлено протоколом № 0107-10 вiд 23.07.2010 року. 

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

Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19019775 
Місцезнаходження 02660 м. Київ   вул.М.Раскової , буд 15 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Серія АЕ №263487 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 568-52-36 
Факс (044) 568-52-36 
Вид діяльності Професiйна діяльність на фондовому ринку -  депозитарна дiяльнiсть 

депозитарної установи 
Опис Дата прийняття на номер рішення про видачу Ліцензії ПАТ 

"УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК"   - 01.10.2013р. № 2143. Строк 
дії ліцензії - з 12.10.2013р. термін дії ліцензії - необмежений 
Рiшення про обрання депозитарної установи та затвердження умов 
договору з нею прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНСТИТУТ 
ТУТКОВСЬКОГО" (з 2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"), що 
оформлено протоколом № 0107-10 вiд 23.07.2010 року. 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Універсал-
Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22890033 
Місцезнаходження 03037 м. Київ   вул. Білгородська, буд. 14, кВ.28 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Свідоцтво № 0322 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (093)690-68-63 
Факс (044)270-20-62 



Вид діяльності Проводити аудиторські перевірки 
Опис Суб'єкт господарювання включений до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001р №0322 та 
продовжено до 23.12.2015 року Рішенням АПУ № 224/3 від 23.12.2010р.  
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів - Реєстраційний № 187, серія П № 0000187 від 23.12.2013р.Термін 
дії свідоцтва - з 23.12.2013 року до 23.12.2015 року 
 
 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.08.2010 324/10/1/10 

Територіальне 
управління 

Державної комісії з 
цінних паперів та 

фондового ринку в 
м.Києві та Київській 

області 

UA4000083588 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 0.25 24000000 6000000.00 100.000000000

000 

Опис 

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

 



XI. Опис бізнесу 
 

 Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 
 
В липнi 1945 року був заснований Український фiлiал заводу "Геофiзика" з 
пiдпорядкуванням державному союзному геофiзичному тресту СРСР. Направлення 
дiяльностi - виготовлення та ремонт устаткування для польових партiй. У лютому 
1951 року фiлiал був перейменований у "Київський завод "Геофiзприладобудування" з 
пiдпорядкуванням українському розвiдувальному геофiзичному тресту 
"Укрнафтогазгеофiзика". У 1965 роцi завод було перейменовано у "Київський 
дослiдно-експериментальний завод геофiзичного приладобудування з пiдпорядкуванням 
тресту "Будмашремонт" мiнiстерства геологiї УРСР. Направлення дiяльностi - випуск 
свердловинної апаратури для нафтових та газових сховищ. ВАТ "Київський завод 
"Геофiзприлад" було засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ 
по м. Києву вiд 18.06.1996 року № 1199 шляхом перетворення державного пiдприємства 
"Київський державний дослiдно-експериментальний завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите 
акцiонерне товариство. У 2007 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було прийнято 
рiшення про змiну найменування (перейменування) Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Київський завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне товариство "IНСТИТУТ 
ТУТКОВСЬКОГО", яке є повним правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ 
"Київський завод "Геофiзприлад". З 2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ". 
Фактiв злиття або подiлу у Товариствi не було. Акцiонерами товариства є юридичнi 
та фiзичнi особи, якi набули права власностi на акцiї Товариства в процесi 
приватизацiї та на вторинному ринку цiнних паперiв. 
 
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, 
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх 
звітних періодів 
 
Органiзацiйна  структура ПАТ складається з відділу виробництва (лабораторія 
хімічного аналізу, обслуговуюча дільниця,тепло-сантехнічна дільниця, господарський 
відділ, транспортна дільниця, АГД); управління та адміністрації (адміністрація 
Товариства, бухгалтерія, відділ маркетингу та продажу, відділ по роботі з 
персоналом, медпункт); правління відділу охорони. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу (осiб) - 141,  
 
середньої чисельностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 
сумiсництвом (осiб) -  18,  
 
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого 
часу(дня,тижня)(осiб) -  5. 
 
Фонд оплати працi - 6 371,7 тис. грн.  
 
Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi - протягом року 
фонд оплати працi збiльшився, вiдносно попереднього року, за рахунок збiльшення 
працiвникiв Товариства. 
 
Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її 
працiвникiв операцiйним потребам емiтента - на пiдприємствi , при необхiдностi,  
забезпечується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, участь у семiнарах, 
отримання консультацiй та iнше.  
 
 
 



Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 
 
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент у 2013р. не проводив спільну діяльність з іншими організаціями, 
підприємствами, установами. 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiй щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб не надходило. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
 
Принципи складання звітності. Фінансова звітність АТ не включає фінансову 
звітність контрольованих нею організацій (дочірніх підприємств), оскільки  вони 
відсутні. 
Застосування припущення безперервності діяльності. Керівництво підготувало цю 
фінансову звітність  відповідно  до принципу подальшого  безперервного  
функціонування. 
Оцінки та припущення.  АТ використовує оцінки та припущення, які впливають на суми 
активів і зобов'язань, що визнаються  у  фінансовій  звітності  протягом  
наступного  фінансового  року.  Оцінки  та  припущення постійно переглядаються і 
базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на 
очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих 
обставин. 
Операції в іноземній валюті. Фінансова звітність АТ складається у валюті основного 
економічного середовища, в якому вона здійснює свою діяльність (у функціональній 
валюті). При підготовці фінансової звітності  операції у валюті, відмінній від 
функціональної (в іноземній валюті), відображаються за курсом на дату здійснення 
операції. На кожну звітну дату грошові (монетарні) статті, виражені в іноземній 
валюті, перераховуються за курсом Нацбанку України, що встановлений на звітну 
дату.  Станом на звітні дати відповідного року основні курси обміну, що 
застосовувались для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими(в гривнях): 
 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року 
1 долар США 7.99300 7.99300 7.989800 
1 євро 11.041530 10.537172 10.298053 
Не грошові статті, відображені за первісною вартістю, вираженої в іноземній 
валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом на дату здійснення 
операції і надалі не перераховуються. Курсові різниці відображаються у звіті про 
сукупний дохід  у тому періоді, в якому вони виникли. Курсові різниці, що 
відносяться до операційної діяльності, відображаються у складі інших операційних 
доходів або витрат, а курсові різниці  за операціями по не операційній діяльності 
- у складі інших доходів та витрат. 
Основні засоби. Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та нарахованих збитків від знецінення. 
Передбачувана первісна вартість об'єктів основних засобів визначається виходячи зі 
справедливої вартості основних засобів відповідно до вимог МСФЗ 1. У власності 
компанії  обліковується нерухоме майно.  Справедлива вартість основних засобів що 
відносяться до інших об'єктів основних засобів визначається на основі залишкової 
відновної вартості. Історична вартість включає витрати, безпосередньо пов'язані з 
придбанням об'єктів основних засобів. Істотні витрати на відновлення або 
модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і амортизуються протягом 
строку корисного використання відповідних активів. Всі інші витрати на ремонт і 
поточне обслуговування відображаються у звіті про сукупний дохід у періоді їх 
виникнення. Амортизація нараховується в цілях списання вартості або переоцінки 



активів з використанням прямолінійного методу протягом очікуваного строку 
корисного використання таким чином: 
 
Групи Строк корисного використання, роки 
транспортні засоби 5 
комп'ютерна техніка та  офісне устаткування 3 
офісні меблі, побутова техніка, інвентар 3-7 
Будинки,споруди та передавальні пристрої 20 
АТ визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його 
балансової вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в 
майбутньому можуть бути отримані економічні вигоди від використання такого 
основного засобу і дані витрати можуть бути надійно оцінені. Замінні компоненти 
списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати відображаються у  звіті про 
сукупний дохід  в якості витрат по мірі їх виникнення. 
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, 
обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 
накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується прямолінійним 
способом протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані 
строки корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються на 
кінець кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках відображаються в 
обліку і звітності за наступні періоди.  Очікуваний строк корисного використання 
по класах нематеріальних активів представлений таким чином: 
 Ліцензії Програмне забезпечення та авторські права Витрати на модернізацію 
та розробку 
Термін корисного використання невизначений Обмежений -2-5 років Обмежений-
2-5  років 
Застосований метод амортизації не амортизується Амортизується методом 
рівномірного нарахування в продовж строку корисного використання Амортизується 
методом рівномірного нарахування в продовж строку корисного використання 
Знецінення матеріальних і нематеріальних активів. На кожну звітну дату АТ здійснює 
перевірку балансової вартості своїх матеріальних і нематеріальних активів з тим, 
щоб визначити, чи є ознаки, що свідчать про наявність якого-небудь збитку від 
знецінення цих активів. У випадку виявлення таких ознак АТ розраховує відшкодовану 
вартість відповідного активу з метою визначення розміру збитку від знецінення 
(якщо такий є). Сума очікуваного відшкодування активу являє собою найбільшу з двох 
значень: справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж або 
експлуатаційної цінності.  
Фінансові активи. Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в 
момент вчинення правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового вкладення 
здійснюється у відповідності з договором, умови якого вимагають поставки протягом 
строку, встановленого на відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою 
вартістю мінус транс акційні витрати, безпосередньо відносяться до угоди, за 
винятком фінансових активів, що відносяться до категорії активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку відображаються за 
справедливою вартістю. Фінансові активи АТ класифікує згідно з МСФЗ 39 "Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка" які визначаються  за чотирма категоріями 
фінансових інструментів: 
1.Фінансові активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою  вартістю 
через прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які 
придбані або викуплені з метою продажу або викупу найближчим часом; або які є 
частиною портфеля ідентифікованих  фінансових інструментів, керування якими 
здійснюється спільно, і недавні операції з якими свідчать про тенденцію до 
отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за винятком похідних 
інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або 
класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного 
визнання визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток.  
2.Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими 
або визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує 
і може утримувати до погашення. 
3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими 
або визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком 
активів, які підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, 
які повинні бути класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які 
підприємство при первісному визнанні класифікує як обліковані за справедливою 
вартістю через прибуток і збиток,або активів, класифікованих підприємством при 
первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за якими власник може не 
відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, 
коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності. 
4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які 
класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та 



дебіторська заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або  фінансові 
активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 
Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх 
особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку. 
Метод ефективної процентної ставки. Метод ефективної процентної ставки 
використовується для розрахунку амортизованої вартості фінансового активу та 
розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду. Ефективна процентна 
ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очікуваних майбутніх 
грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії фінансового активу або більш 
короткого терміну, якщо це застосовано.  
Первісне визнання та припинення визнання. Фінансові активи, що знаходяться  в 
обліку АТ  та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за відповідними групами 
при їх первісному визнанні. Облік фінансових активів припиняється при закінченні 
прав на отримання грошового потоку від відповідного фінансового активу, або при 
передачі АТ всіх ризиків та вигод. Облік фінансових активів припиняється при їх 
погашенні і при закінченні строку зобов'язань. 
Подальша оцінка. Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для 
продажу оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість 
яких неможливо достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю 
за вирахуванням витрат на укладання угоди та збитків від знецінення. Всі 
утримувані до погашення активи оцінюються за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові інструменти 
переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості. Прибуток або збитки, що 
виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, 
відображених через прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. 
Різниці, що виникають у зв'язку із змінами у справедливій вартості доступних для 
продажу фінансових інструментів, визнаються через інший сукупний дохід, за 
винятком знецінення, яке визнається в звіті про сукупний дохід. 
Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості. 
На кожну звітну дату АТ проводить аналіз  дебіторської заборгованості за 
геофізичні прилади, іншої дебіторської заборгованості та фінансових активів на 
предмет наявності ознак  їх знецінення. Збиток від знецінення визнається за 
наявності об'єктивних факторів, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх 
грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 
відбулися після прийняття фінансового активу до обліку. Збиток від знецінення 
напряму  зменшує балансову вартість фінансових активів та дебіторської 
заборгованості за геофізичні прилади, іншої дебіторської заборгованості. Зміни в 
балансовій вартості рахунку резерву відображаються у звіті про сукупний дохід.  
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси відображаються за найменшою 
з двох величин: собівартістю або ціною можливого продажу. Товарно-матеріальні 
запаси що утримуються АТ, використовуються у поточній господарській діяльності АТ 
і не  призначені для подальшої реалізації. 
Визнання доходу від реалізації геофізичних приладів. Доходи АТ від реалізації 
готової продукції або наданих послуг визнаються за методом нарахування, що дає 
можливість здійснювати контроль за своєчасною і повною сплатою замовниками за 
відвантажену готову продукцію та наданих послуг. Отримані авансові платежі не 
визнаються доходом . 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 



Основнi види продукцiї - прилади для проведення геофiзичних дослiджень нафтових, 
газових та вугiльно-рудних свердловин електричними, акустичними, та радiоактивними 
методами. До приладiв радiоактивного каротажу вiдносяться: РК-П, ГК-П, СРК, СРК-
01, СРК-73 та iншi. До приладiв акустичного каротажу вiдносяться: ЕК-1, ЕК-АГАТ, 
МК-Г, МК-УЦ та iншi, у тому числi прилади iндукцiйного каротажу АIК-5М, IКЗ-2 та 
iншi. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останнi п'ять рокiв (2009-2013) було придбано основних засобiв на загальну суму 
13 139 тис.грн., вiдчужено - на загальну суму 2 746 тис.грн. 
 
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або 
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені 
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, 
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами 
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика 
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності 
інша інформація 
 
У 2013р. правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами 
виконавчого органу, афілійованими особами не було. 
 
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, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Станом на 31.12.2013 р. залишкова вартість основних засобів складає 21 659 тис. 
грн. в т.ч.: 
" Будинки, споруди та передав. пристрої - 16 228 тис. грн., 
" Машини та обладнання - 4 585 тис. грн., 
" Транспортні засоби - 470 тис. грн., 
" Інструменти, прилади, інвентар - 139 тис. грн., 
" Інші ОЗ - 237 тис. грн. 
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Полiтичнi проблеми: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в Українi. Iстотнi 
проблеми: криза, яка розпочалася в Українi в 2008 роцi i характеризується рiзкою 
девальвацiєю нацiональної валюти, високим ростом iнфляцiї, рiзким скороченням 
доступу до кредитних ресурсiв. Виробничо-технологiчнi проблеми: 1) залежнiсть вiд 
закордонних постачальникiв комплектуючих виробiв; 2) висока вартiсть проведення 
нових розробок. Соцiальнi проблеми: рiвень заробiтної плати порiвняно з 
конкурентами, вiдсутнiсть добре пiдготовлених спецiалiстiв та працiвникiв робочих 
спецiальностей для виробництва. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий 
вплив на виробництво є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй 
напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв. Також погано впливає на 
розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює 
отримання дозволiв. 
 
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства 
 
За результатами дiяльностi Товариства в 2013 роцi фактiв накладення та виплати 
штрафiв не було. 



 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофiнансування та 
бережливе використання оборотних коштiв. Обрана Товариством полiтика фiнансування 
дiяльностi базується на власних коштах, розвиток iнститутiв фiнансування, 
iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела 
фiнансування дiяльностi Емiтента. Фiнансування пiдприємства планується збiльшити 
за рахунок розробки та продажу нових конкурентноспроможних видiв продукцiї. Одним 
зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових 
коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування 
обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки 
обiгових активiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних 
обiгових коштiв. 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Вартість укладених, але не виконаних договорiв, на кiнець звiтного перiоду складає 
5 612  тис.грн. 
 
 
 
 
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) 
 
Прогнози та плани, по сутi, вже розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На 
жаль, в iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, 
неможливо робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на 
досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво Товариства має намiр 
завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану Товариства i, можливо, 
отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, 
цей процес може бути або прискорений, або пригальмований. Iстотними факторами, якi 
можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, 
зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що 
негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента. 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
У звiтному роцi Товариство спрямувало на дослідження та розробки 1 295.0 тис. грн. 
 
Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його 
посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних 
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі 
відсутності судових справ про це зазначається 
 
Судові справи, стороною в яких виступав емітент у 2013 році:  
 
За позовом ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" до ДПІ в Оболонському р-ні ГУ Міндоходів у м. Києві 
про визнання протиправними дій, скасування наказу та скасування податкових 
повідомлень-рішень. Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 
12.11.2013 р. у задоволенні позовних вимог ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" відмовлено повністю. 
Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 14.01.2014 р.: 
- апеляційну скаргу ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" задоволено частково, а саме визнано 
протиправними та скасовано оскаржувані податкові повідомлення-рішення; 
- у задоволенні решти позовних вимог-відмовлено; 
- рішення суду першої інстанції скасовано.  
Відкрите касаційне провадження за скаргою ДПІ в Оболонському р-ні ГУ Міндоходів у 
м. Києві на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 
14.01.2014 р. 
 



 
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати в Товариствi та на 
сайтах iнформацiйних агенств, на яких розмiщенi рiчнi звiти Товариства. 
 
 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 
 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 21292.000 21522.000 391.000 0.000 21683.000 21522.000 

- будівлі та споруди 16343.000 16093.000 0.000 0.000 16343.000 16093.000 

- машини та обладнання 4306.000 4585.000 0.000 0.000 4306.000 4585.000 

- транспортні засоби 183.000 470.000 391.000 0.000 574.000 470.000 

- інші 460.000 374.000 0.000 0.000 460.000 374.000 

2. Невиробничого призначення 362.000 137.000 0.000 0.000 362.000 137.000 

- будівлі та споруди 362.000 135.000 0.000 0.000 362.000 135.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000 

Усього 21654.000 21659.000 391.000 0.000 22045.000 21659.000 
 
Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець 2013р. 35475 тис.грн. Сума 
нарахованого зносу: 13816 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 38.9%. Ступiнь 
використання основних засобiв: 100%. Обмеження на використання майна емiтента не 
має. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 16221 18473 

Статутний капітал (тис.грн.) 6000 6000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 6000 6000 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів 
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати 
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних 
виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(16221.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(6000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 219.00 Х Х 
Договiр на надання кредиту на умовах 

овердрафту 
31.12.2013 219.00 23.000 28.01.2014 

Зобов'язання за цінними паперами Х 5142.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 5142.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 805.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 5402.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 15226.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 26794.00 Х Х 
Опис Протягом 2013 року Товариство довгостроковими кредитами банкiв не користувалось.  

Короткостроковi кредити банку на суму 219 тис. рн.  
Станом на 31.12.2013 року довгостроковi зобов'язання на суму 5 142 тис. грн., складаються з  
довгострокових  векселiв виданих. Протягом 2013р. отримана безвiдсоткова фiнансова допомога на 
зворотнiй основi на суму 5402,0 тис. грн. , строком погашення 31.12.2014р. 
 
 

 



XIV. 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 
26.04.2013 29.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           
31.05.2013 01.06.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           
12.07.2013 12.07.2013 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 ? 
 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
1 2013 1 0 
2 2012 2 1 
3 2011 1 0 

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

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X   

Акціонери     
Депозитарна установа     
Інше   
 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю) ? 
 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку     
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків        
 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
 
 Так Ні 
Підняттям карток          
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                               
Інше   
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 
 
 Так Ні 
Реорганізація     
Додатковий випуск акцій        
Унесення змін до статуту     
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства        

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства        

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради     

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу     

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)     

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді     
Інше Позачергові збори у звітному періоді не скликались. 
 
Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Органи управління 
 

Який склад наглядової ради (за наявності) ? 
 (осіб) 
Кількість членів наглядової ради                          5 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1 
Кількість представників держави                           0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій                                       5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій                                        0 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб       0 
 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12 
 
Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 
 Так Ні 
Стратегічного планування                                    
Аудиторський       
З питань призначень і винагород                             
Інвестиційний       
Інші (запишіть)                                         Комітети не створені у складі наглядової ради 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 
 
Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                               
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій      

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства     
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                        
 
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                             
Граничний вік                                               
Відсутні будь-які вимоги                                    
Інше (запишіть)                                                                             
 
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                                              

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

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

Інше (запишіть)                                                                             
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  4  
 
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 (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу 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 виконавчого 
органу 

Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Так Так Ні Ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так 

 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   
Положення про наглядову раду                            X   
Положення про виконавчий орган   X   
Положення про посадових осіб акціонерного товариства        
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   
Положення про акції акціонерного товариства                 
Положення про порядок розподілу прибутку                    
Інше (запишіть)                                           
 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів 

товаристві акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

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

Ні Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Ні Так Ні Так 

 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  
зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                      
Менше ніж раз на рік                                        
Раз на рік                                              X   
Частіше ніж раз на рік                                      
 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів         
Наглядова рада                                          X   
Виконавчий орган                            
Інше (запишіть)                                           
 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так 
 
З якої причини було змінено аудитора? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень                           
Не задовольняли умови договору з аудитором              X   
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                  
Інше (запишіть)                                           
 
Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 
минулому році? 
 
 Так Ні 
Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   
Наглядова рада                                              
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства          
Стороння компанія або сторонній консультант                 
Перевірки не проводились                                    
Інше (запишіть)                                         зовнішній аудитор 
 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   
За дорученням загальних зборів                              
За дорученням наглядової ради                               



За зверненням виконавчого органу                            
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів                                        
Інше (запишіть)                                           
 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні 
 
 
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 
 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 
трьох років? 
 
 Так Ні 
Випуск акцій                                                
Випуск депозитарних розписок                                
Випуск облігацій                                            
Кредити банків                                          X   
Фінансування з державного і місцевих бюджетів               
Інше (запишіть)                                           
 
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 наступних трьох років                                     
Не визначились                                          X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Ні 
 
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:      ;  
яким органом управління прийнятий:   
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)   ;  
укажіть, яким чином її оприлюднено:   
 
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.  
   

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТУТКОВСЬКИЙ" 

за ЄДРПОУ 01431334 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038000000 
Організаційно-правова форма господарювання  АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І 
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ  

за КВЕД 26.51  

Середня кількість працівників  148   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 04114 м. Київ Оболонський район  вул. Дубровицька, буд.28, 
т.(044) 390-21-30 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2013 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець 
звітного періоду 

На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 37 320 
119 

первісна вартість 1001 879 1196 860 
накопичена амортизація 1002 842 876 741 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 235 -- 277 
Основні засоби 1010 22045 21659 18641 
первісна вартість 1011 35074 35475 31190 
знос 1012 13029 13816 12549 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

-- 

інші фінансові інвестиції 1035 718 819 554 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 23035 22798 19591 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 6383 12424 5881 

Виробничі запаси 1101 1834 2222 1387 
Незавершене виробництво 1102 1195 4942 1206 
Готова продукція 1103 2145 2230 2087 
Товари 1104 1209 3030 1201 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 4247 6907 1775 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 2749 689 
2929 

з бюджетом 1135 1 7 -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 26 16 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 687 14 154 
Рахунки в банках 1167 687 14 -- 
Витрати майбутніх періодів 1170 1205 -- 1927 
Інші оборотні активи 1190 257 150 136 
Усього за розділом II 1195 15539 20217 12818 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 1200 -- -- 120 



групи вибуття 
Баланс 1300 38574 43015 32529 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець 
звітного періоду 

На дату пере- 
ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 6000 6000 
6000 

Капітал у дооцінках 1405 8993 8993 8993 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 356 356 356 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3124 872 3121 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Усього за розділом I 1495 18473 16221 18470 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 805 805 
805 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 5142 5142 5526 
Довгострокові забезпечення 1520 85 129 -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Усього за розділом II 1595 6032 6076 6331 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- 219 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 144 10 
238 

товари, роботи, послуги 1615 7455 9907 3319 
розрахунками з бюджетом 1620 168 293 116 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 15 -- 
розрахунками зі страхування 1625 117 233 21 
розрахунками з оплати праці 1630 237 1131 43 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 2476 3352 3519 

Поточні забезпечення 1660 -- -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 3472 5573 472 
Усього за розділом IІІ 1695 14069 20718 7728 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 38574 43015 32529 
 
 
Дивіться Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Загороднюк Олексій Олексійович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Сахно Ірина Василівна 

               (підпис)     
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТУТКОВСЬКИЙ" 

за ЄДРПОУ 01431334 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 7319 10087 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (6284) (8069) 

Валовий:   
     прибуток  2090 1035 2018 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 10645 732 
Адміністративні витрати  2130 (3799) (1635) 
Витрати на збут 2150 (343) (184) 
Інші операційні витрати  2180 (8425) (2688) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- -- 

     збиток   2195 (887) (1757) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 -- 2113 
Фінансові витрати  2250 (62) (111) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (--) (221) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 -- 24 

збиток 2295 (949) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -62 -21 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 -- 3 

     збиток  2355 (1011) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1011 3 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 5889 2225 
Витрати на оплату праці 2505 6443 2799 
Відрахування на соціальні заходи 2510 2411 1043 
Амортизація 2515 1530 1340 
Інші операційні витрати 2520 6270 2539 
Разом 2550 22543 9946 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 24000000 24000000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 24000000 24000000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.04212500) 0.00013000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 (  0.04212500) 0.00013000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Дивіться Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Загороднюк Олексій Олексійович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Сахно Ірина Василівна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТУТКОВСЬКИЙ" 

за ЄДРПОУ 01431334 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 7869 6874 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 2 -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15444 5192 
Інші надходження 3095 6886 6769 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (5201) (2988) 

Праці 3105 (4605) (2222) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2531) (1153) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (2468) (1631) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (--) (21) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (--) (401) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (--) (1209) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (--) (5151) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (--) (479) 
Інші витрачання 3190 (16016) (5849) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -620 -638 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- 2100 

необоротних активів 3205 15 -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (101) (384) 

необоротних активів 3260 (--) (214) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -86 1502 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 674 -- 
Інші надходження 3340 1 -- 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 455 -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (187) (331) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 33 -331 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -673 533 
Залишок коштів на початок року 3405 687 154 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -- 
Залишок коштів на кінець року 3415 14 687 
 
Дивiться Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ 



 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Загороднюк Олексiй Олексiйович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Сахно Iрина Василiвна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ТУТКОВСЬКИЙ" 

за ЄДРПОУ 01431334 

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 6000 8993 -- 356 3124 -- -- 18473 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -1241 -- -- -1241 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 6000 8993 -- 356 1883 -- -- 17232 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- -1011 -- -- -1011 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- -1011 -- -- -1011 
Залишок на кінець року 4300 6000 8993 -- 356 872 -- -- 16221 
 
Дивiться Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Загороднюк Олексiй Олексiйович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Сахно Iрина Василiвна 

               (підпис)     
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1. ЗАГАЛЬНI ВIДОМОСТI 
Фiнансова звiтнiсть Публiчне акцiонерне товариство  "ТУТКОВСЬКИЙ"  (далi -
акцiонерне товариство /АТ/) за рiк що закiнчився 31 грудня 2013 року пiдготовлена  
керiвництвом АТ  до 28 лютого 2014 року.  
       В липнi 1945 року був заснований Український фiлiал заводу "Геофiзика" з 
пiдпорядкуванням державному союзному геофiзичному тресту СРСР. Направлення 
дiяльностi виготовлення та ремонт устаткування для польових партiй. У лютому 1951 
р. фiлiал був перейменований у "Київський завод " Геофiзприладобудування" з 
пiдпорядкування українському розвiдувальному геофiзичному тресту 
"Укрнафтогазгеофiзика". У 1965 роцi завод було перейменовано у Київський дослiдно-
експериментальний завод геофiзичного приладобудування з пiдпорядкуванням тресту 
"Будмашремонт" Мiнiстерства геологiї УРСР. Направлення дiяльностi - випуск 
свердловинної апаратури для  нафтових та газових сховищ. ВАТ "Київський завод 
"Геофiзприлад" було засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ 
по м. Києву вiд 18.06.1996 року № 1199 шляхом перетворення державного пiдприємства 
"Київський державний дослiдно-експериментальний завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите 
акцiонерне товариство. У 2007 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було прийнято 
рiшення про змiну найменування (перейменування) Вiдкритого акцiонерного товариства 
"Київський завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне товариство "IНСТИТУТ 
ТУТКОВСЬКОГО", яке є повним правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ 
"Київський завод "Геофiзприлад". З 2011 року нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".   
Основна дiяльнiсть. Акцiонерне товариство займається виробництвом геофiзичних 
приладiв для вимiрювання, проведення геофiзичних дослiджень нафтових, газових та 
вугiльно-рудних свердловин електричними, акустичними та радiоактивними методами. 
До приладiв радiоактивного каротажу вiдносяться: РК-П, ГК-П, СРК, СРК-01, СРК-73 
та iншi. До приладу акустичного каротажу вiдносяться: ЕК-1, ЕК-АГАТ, МК-Г, МК-УЦ  
та iншi, у тому числi прилади iндукцiйного каротажу АIК-5М, IКЗ-2 та iншi. 
Реалiзацiя геофiзичних приладiв здiйснюється на територiї України та за межами 
митної територiї України.  Мiсцезнаходження АТ  в Українi,  м. Київ, вул. 
Дубровицька, 28.   
Акцiонери. Станом на 31 грудня 2013 року зареєстрованими акцiонерами АТ є  фiзичнi 
та юридичнi особи, якi володiють її акцiями у  таких частках: 
 



Акцiонери Резиденство Вiдсоток участi голосуючих акцiй,% 
ЗАТ "Iнвестицiйний Фонд "Iнтелектiнвест"( код ЄДРПОУ 22337065) 
79008, Львiвська область, м. Львiв проспект Свободи, 18  
резидент  0,0100 
 
ТОВ "Арлан" ( код ЄДРПОУ 31647453) 
49005, Днiпропетровська область  м. Днiпропетровськ узвiз Лоцманський, буд. 12-А 
резидент  0,0029 
 
ТОВ "Вiтязь" (код 31647427) 
49005, Днiпропетровська область,  м. Днiпропетровськ вул. Глобинська, 2 
резидент  0,0223  
 
ТОВ Iнвестицiйна Компанiя "Бiзнес -Iнвест" (код 20301755) 
49009, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 32  
резидент  0,8024 
 
ТОВ "Iнтерсплав" (код ЄДРПОУ 32014517) 
49035 Днiпропетровська область  м. Днiпропетровськ шосе Криворiзьке, 35 
резидент  0,0655 
 
ТОВ " Манiтоба" (код ЄДРПОУ 31647652) 
49000, Днiпропетровська область,  м. Днiпропетровськ, проспект Героїв, 11Л 
резидент   0,2448 
 
ТОВ "Мiцар" (код ЄДРПОУ 32561058) 
49000, Днiпропетровська область,  м. Днiпропетровськ,  вул. Глобинська, 2  
резидент   0,0130 
 
ТОВ "Ректайм" (код ЄДРПОУ 33074362) 
49033, Днiпропетровська область,  м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграду, 149 
резидент   0,0304 
 
ПIП "ГРУПА НАДРА"(код 35789792) 
04114, Київська область,  м. Київ вул. Дубровицька, 28 
резидент    94,0866 
 
Фiзичнi особи в кiлькостi 1429 осiб резиденти 4,7221 
 
2. ПРИНЦИПИ ПIДГОТОВКИ ЗВIТНОСТI 
Заява про вiдповiднiсть. АТ здiйснює бухгалтерський облiк вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв. Фiнансова звiтнiсть АТ пiдготовлена та складена вiдповiдно 
до МСФЗ з наведенням порiвняльної iнформацiї за попереднi роки. Концептуальною 
основою даної  фiнансової  звiтностi  є  облiкова  полiтика, що базується на 
вимогах  МСФЗ. Основнi  принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi 
пiдготовки цiєї фiнансової  звiтностi, наведено далi.  Цi  принципи 
застосовувались  послiдовно вiдносно всiх  перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не 
зазначено iнше. 
Основи складання звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi 
принципу оцiнки  за первiсною вартiстю, за винятком оцiнки фiнансових iнструментiв 
у вiдповiдностi до вимог Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" ("МСБО 39"). 
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть 
представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), яка є грошовою одиницею 
України, функцiональною валютою АТ її i валютою представлення звiтностi.  
Застосування нових та переглянутих стандартiв i iнтерпретацiй  Комiтету з 
iнтерпретацiй  МСФЗ 
Нижче приведенi стандарти та iнтерпретацiї, якi були виданi i набрали чинностi 
станом на дату складання  фiнансової  звiтностi  АТ за 2013 рiк.  АТ  
застосовувала  цi  стандарти  з  дати набрання ними чинностi. 
Поправка до МСФЗ  (IAS)  1  "Фiнансова  звiтнiсть:  представлення  iнформацiї"  -  
представлення  iншого сукупного доходу". Змiни до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування 
статей,  що  наведенi  в  складi  iншого  сукупного  доходу. Статтi,  якi  можуть  
бути  перекласифiкованi  в  склад  прибутку  або  збитку  у  визначений  момент  в 
майбутньому,  повиннi  бути представленi окремо вiд статей, якi  нiколи не будуть 
перекласифiкованi. Змiни  впливають  виключно на представлення  та  не стосуються 
фiнансового  стану  або  фiнансових результатiв дiяльностi АТ. Змiни набрали 
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня  2012  року  або  
пiсля  цiєї  дати,  та,  вiдповiдно  були  застосованi  в  першiй  фiнансовiй  
звiтностi АТ, що складена пiсля набрання нею чинностi. 



Поправка до МСФО (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - Взаємозалiк фiнансових активiв 
та фiнансових зобов'язань", змiни набувають чинностi вiдносно рiчних звiтних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Згiдно з цими  
поправками,  компанiї  зобов'язанi  розкривати  iнформацiю  про права на 
здiйснення взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання 
забезпечення). Новi вимоги вiдносно розкриття iнформацiї, застосовуються до всiх 
визнаних фiнансових iнструментiв, якi взаємно зараховуються вiдповiдно до 
МСФЗ(IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї". Вимоги 
застосовуються до визнаних фiнансових  iнструментiв, якi є предметом юридично 
закрiпленої генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди незалежно вiд 
того, чи пiдлягають вони  взаємозалiку  згiдно  МСФЗ  (IAS)  32.  
 Змiни  не  вплинуть  на  фiнансове  положення та результати дiяльностi АТ.   
МСФО 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова 
звiтнiсть". МСФЗ (IFRS) 10 замiнює ту частину МСФЗ (IAS) 27 "Консолiдована i 
окрема фiнансова звiтнiсть", в якiй розглядався  облiк  в  консолiдованiй  
фiнансовiй  звiтностi. Стандарти  висвiтлюють  питання,  якi розглядалися в 
Iнтерпретацiї ПКИ-  12 "Консолiдацiя -  компанiї спецiального призначення". МСФЗ 
(IFRS) 10 передбачає єдину модель контролю, яка застосовується вiдносно усiх 
компанiй, включаючи компанiї спецiального  призначення.  Змiни,  що  вносяться  
стандартом  МСФЗ  (IFRS)  10,  потребують  вiд керiвництва значно бiльшого об'єму 
суджень при визначеннi того, якi з компанiй контролюються, i отже повиннi  
консолiдуватися  материнською  компанiєю,  чим  при  застосуваннi  вимог  МСФЗ  
(IAS)  27. МСФЗ(IFRS) 10 наводить виключення iз сфери застосування стосовно 
iнвестицiйних компанiй якi не повиннi консолiдувати контрольованi iнвестицiї, 
наявнi у АТ нинi. Стандарт застосовується вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що 
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 
МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" (набуває чинностi  починаються  1  
сiчня  2013  р.  або  пiсля  цiєї  дати).  Стандарт застосовується ретроспективно 
вiдносно  угод  про  спiльну  дiяльнiсть,  що  мали  мiсце  на дату його першого 
застосування. МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 " Участь в спiльнiй дiяльностi" 
i Iнтерпретацiю ПКИ-13 "Спiльно контрольованi  компанiї  -  немонетарнi вклади  
учасникiв". МСФЗ (IFRS) 11 унеможливлює облiк спiльно контрольованих компанiй 
методом  пропорцiйної  консолiдацiї.  Замiсть  цього  спiльно  контрольованi 
компанiї, що задовольняють визначенню  спiльних пiдприємств, враховуються по 
методу пайової участi. Застосування зазначених змiн до стандартiв не вплине на 
фiнансове положення АТ.  
МСФО (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про долi участi в iнших компанiях"(набуває 
чинностi  починаються  1  сiчня 2013 р. або пiсля цiєї  дати).  Стандарт дозволяє 
користувачам звiтностi оцiнити характер участi в iнших компанiях та вплив на 
результати їх фiнансової дiяльностi i грошовi потоки. Основнi з цих вимог по 
розкриттю iнформацiї були передбаченi стандартами МСФО 27, 28 та 31.  Змiни 
стандартiв стосуються розкриття iнформацiї про дочiрнi компанiї, асоцiйованi 
компанiї та спiльну дiяльнiсть.  
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (в новiй редакцiї). Нова редакцiя стандарту 
набула чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. Рада 
по МСФЗ оприлюднила змiни до МСФЗ (IAS) 19. Вони вiдмiннi вiд фундаментальних змiн 
(наприклад, виключення механiзму коридору та поняття очiкуваної доходностi активiв 
плану) до простих роз'яснень та  змiни формулювань. Компанiя застосувала змiни та 
нову класифiкацiю до створених забезпечень пов'язаних з оплатою вiдпусток 
працiвникам i визнала цi винагороди як короткостроковi на пiдставi очiкуваних 
строкiв погашення. Змiни актуарних розрахункiв вiдображенi у складi iншого 
сукупного доходу в поточному звiтному перiодi. Нова редакцiя стандарту не вплине 
на чистi витрати по винагородах, оскiльки змiни плану визначатимуться з 
використанням тiєї ж вiдсоткової ставки, яка застосовується з метою дисконтування 
зобов'язання по виплатах. 
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї i спiльнi пiдприємства" (у новiй 
редакцiї), що набув чинностi для рiчних звiтiв, що починаються 1 сiчня 2013р.В  
результатi  публiкацiї  МСФЗ  (IFRS)  11  "Угоди  про  спiльну  дiяльнiсть"  i  
МСФЗ  (IFRS)  12  "Розкриття iнформацiї про долi участi в iнших компанiях" МСФЗ 
(IAS) 28 дiстав нову назву МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї i 
спiльнi пiдприємства" i тепер описує застосування методу пайової участi не лише 
вiдносно  iнвестицiй  в  асоцiйованi  компанiї,  але  також  вiдносно  iнвестицiй  
в  спiльнi  пiдприємства.   
Змiни до МСФЗ (IFRS) 1 "Позики, що надаються державою". Згiдно  з  цими  змiнами  
компанiї,повиннi  застосовувати  вимоги  МСФЗ (IAS)  20  "Облiк  державних  
субсидiй  i  розкриття  iнформацiї  про  державну  допомогу"  перспективно 
вiдносно наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Компанiї 
можуть прийняти рiшення про  ретроспективне  застосування  вимог  МСФЗ  (IFRS)  9  
(чи  МСФЗ  (IAS)  39,  в  залежностi  вiд того, який стандарт застосовується) i 
МСФЗ (IAS) 20 вiдносно позик, наданих державою, якщо на момент первинного  облiку  
такої  позики  була  необхiдна  iнформацiя. Змiна  набуває  чинностi  вiдносно  



рiчних  звiтних  перiодiв,  що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 
Данi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть АТ. 
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
Принципи складання звiтностi. Фiнансова звiтнiсть АТ не включає фiнансову 
звiтнiсть контрольованих нею органiзацiй (дочiрнiх пiдприємств), оскiльки  вони 
вiдсутнi. 
Застосування припущення безперервностi дiяльностi. Керiвництво пiдготувало цю 
фiнансову звiтнiсть  вiдповiдно  до принципу подальшого  безперервного  
функцiонування. 
Оцiнки та припущення.  АТ використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми 
активiв i зобов'язань, що визнаються  у  фiнансовiй  звiтностi  протягом  
наступного  фiнансового  року.  Оцiнки  та  припущення постiйно переглядаються i 
базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на 
очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за iснуючих 
обставин. 
Операцiї в iноземнiй валютi. Фiнансова звiтнiсть АТ складається у валютi основного 
економiчного середовища, в якому вона здiйснює свою дiяльнiсть (у функцiональнiй 
валютi). При пiдготовцi фiнансової звiтностi  операцiї у валютi, вiдмiннiй вiд 
функцiональної (в iноземнiй валютi), вiдображаються за курсом на дату здiйснення 
операцiї. На кожну звiтну дату грошовi (монетарнi) статтi, вираженi в iноземнiй 
валютi, перераховуються за курсом Нацбанку України, що встановлений на звiтну 
дату.  Станом на звiтнi дати вiдповiдного року основнi курси обмiну, що 
застосовувались для перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими(в гривнях): 
          31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року 
1 долар США       7.99300            7.99300            7.989800 
1 євро         11.041530         10.537172        10.298053 
Не грошовi статтi, вiдображенi за первiсною вартiстю, вираженої в iноземнiй 
валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсом на дату здiйснення 
операцiї i надалi не перераховуються. Курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про 
сукупний дохiд  у тому перiодi, в якому вони виникли. Курсовi рiзницi, що 
вiдносяться до операцiйної дiяльностi, вiдображаються у складi iнших операцiйних 
доходiв або витрат, а курсовi рiзницi  за операцiями по не операцiйнiй дiяльностi 
- у складi iнших доходiв та витрат. 
Основнi засоби. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за первiсною вартiстю за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї та нарахованих збиткiв вiд знецiнення. 
Передбачувана первiсна вартiсть об'єктiв основних засобiв визначається виходячи зi 
справедливої вартостi основних засобiв вiдповiдно до вимог МСФЗ 1. У власностi 
компанiї  облiковується нерухоме майно.  Справедлива вартiсть основних засобiв що 
вiдносяться до iнших об'єктiв основних засобiв визначається на основi залишкової 
вiдновної вартостi. Iсторична вартiсть включає витрати, безпосередньо пов'язанi з 
придбанням об'єктiв основних засобiв. Iстотнi витрати на вiдновлення або 
модернiзацiю об'єктiв основних засобiв капiталiзуються i амортизуються протягом 
строку корисного використання вiдповiдних активiв. Всi iншi витрати на ремонт i 
поточне обслуговування вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд у перiодi їх 
виникнення. Амортизацiя нараховується в цiлях списання вартостi або переоцiнки 
активiв з використанням прямолiнiйного методу протягом очiкуваного строку 
корисного використання таким чином: 
 
Групи Строк корисного використання, роки 
транспортнi засоби                         5 
комп'ютерна технiка та  офiсне устаткування 3 
офiснi меблi, побутова технiка, iнвентар    3-7 
Будинки,споруди та передавальнi пристрої    20 
АТ визнає вартiсть замiненого компоненту об'єкта основних засобiв у складi його 
балансової вартостi на момент виникнення, коли iснує ймовiрнiсть того, що в 
майбутньому можуть бути отриманi економiчнi вигоди вiд використання такого 
основного засобу i данi витрати можуть бути надiйно оцiненi. Замiннi компоненти 
списуються у витрати в момент замiни. Усi iншi витрати вiдображаються у  звiтi про 
сукупний дохiд  в якостi витрат по мiрi їх виникнення. 
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, придбанi в рамках окремої угоди, 
облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 
накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується прямолiнiйним 
способом протягом строку корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi 
строки корисного використання та метод нарахування амортизацiї аналiзуються на 
кiнець кожного звiтного року, при цьому всi змiни в оцiнках вiдображаються в 
облiку i звiтностi за наступнi перiоди.  Очiкуваний строк корисного використання 
по класах нематерiальних активiв представлений таким чином: 
 Лiцензiї Програмне забезпечення та авторськi права Витрати на модернiзацiю 
та розробку 
Термiн корисного використання невизначений Обмежений -2-5 рокiв Обмежений-
2-5  рокiв 



Застосований метод амортизацiї не амортизується Амортизується методом 
рiвномiрного нарахування в продовж строку корисного використання Амортизується 
методом рiвномiрного нарахування в продовж строку корисного використання 
Знецiнення матерiальних i нематерiальних активiв. На кожну звiтну дату АТ здiйснює 
перевiрку балансової вартостi своїх матерiальних i нематерiальних активiв з тим, 
щоб визначити, чи є ознаки, що свiдчать про наявнiсть якого-небудь збитку вiд 
знецiнення цих активiв. У випадку виявлення таких ознак АТ розраховує вiдшкодовану 
вартiсть вiдповiдного активу з метою визначення розмiру збитку вiд знецiнення 
(якщо такий є). Сума очiкуваного вiдшкодування активу являє собою найбiльшу з двох 
значень: справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж або 
експлуатацiйної цiнностi.  
Фiнансовi активи. Iнвестицiї, якi визнаються в облiку i вибувають з облiку в 
момент вчинення правочину, у разi якщо придбання або продаж фiнансового вкладення 
здiйснюється у вiдповiдностi з договором, умови якого вимагають поставки протягом 
строку, встановленого на вiдповiдному ринку, i первiсно оцiнюються за справедливою 
вартiстю мiнус транс акцiйнi витрати, безпосередньо вiдносяться до угоди, за 
винятком фiнансових активiв, що вiдносяться до категорiї активiв, якi оцiнюються 
за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, якi спочатку вiдображаються за 
справедливою вартiстю. Фiнансовi активи АТ класифiкує згiдно з МСФЗ 39 "Фiнансовi 
iнструменти: визнання та оцiнка" якi визначаються  за чотирма категорiями 
фiнансових iнструментiв: 
1.Фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання, врахованi за справедливою  вартiстю 
через прибуток або збиток: є фiнансовi активи, або фiнансовi зобов'язання, якi 
придбанi або викупленi з метою продажу або викупу найближчим часом; або якi є 
частиною портфеля iдентифiкованих  фiнансових iнструментiв, керування якими 
здiйснюється спiльно, i недавнi операцiї з якими свiдчать про тенденцiю до 
отримання короткострокового прибутку; або якi є похiдними за винятком похiдних 
iнструментiв, що представляють собою договори фiнансової гарантiї або 
класифiкованi та ефективнi iнструменти хеджування, або тi, якi пiсля первiсного 
визнання визначенi пiдприємством за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток.  
2.Iнвестiцii, утримуванi до погашення - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими 
або визначними платежами та фiксованим строком погашення, якi пiдприємство планує 
i може утримувати до погашення. 
3. Позики i дебiторська заборгованiсть - непохiднi фiнансовi активи з фiксованими 
або визначними платежами, якi не котируються на активному ринку, за винятком 
активiв, якi пiдприємство має намiр продати негайно або в найближчому майбутньому, 
якi повиннi бути класифiкованi як призначенi для торгiвлi, а також активи, якi 
пiдприємство при первiсному визнаннi класифiкує як облiкованi за справедливою 
вартiстю через прибуток i збиток,або активiв, класифiкованих пiдприємством при 
первiсному визнаннi як наявнi для продажу, або активiв, за якими власник може не 
вiдшкодувати значну частину своїх початкових iнвестицiй, за винятком випадкiв, 
коли це вiдбувається через погiршення кредитоспроможностi. 
4. Фiнансовi активи, утримуванi для продажу - непохiднi фiнансовi активи, якi 
класифiкуються, як наявнi для продажу, та не класифiкуються як: позики та 
дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, або  фiнансовi 
активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 
Вiднесення фiнансових активiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх 
особливостей i мети придбання i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку. 
Метод ефективної процентної ставки. Метод ефективної процентної ставки 
використовується для розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу та 
розподiлу процентних доходiв протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна процентна 
ставка являє собою ставку, що забезпечує дисконтування очiкуваних майбутнiх 
грошових надходжень протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового активу або бiльш 
короткого термiну, якщо це застосовано.  
Первiсне визнання та припинення визнання. Фiнансовi активи, що знаходяться  в 
облiку АТ  та у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються за вiдповiдними групами 
при їх первiсному визнаннi. Облiк фiнансових активiв припиняється при закiнченнi 
прав на отримання грошового потоку вiд вiдповiдного фiнансового активу, або при 
передачi АТ всiх ризикiв та вигод. Облiк фiнансових активiв припиняється при їх 
погашеннi i при закiнченнi строку зобов'язань. 
Подальша оцiнка. Пiсля первiсного визнання всi фiнансовi активи що доступнi для 
продажу оцiнюються за справедливою вартiстю, за винятком тих, справедливу вартiсть 
яких неможливо достовiрно визначити. Цi iнструменти облiковуються за собiвартiстю 
за вирахуванням витрат на укладання угоди та збиткiв вiд знецiнення. Всi 
утримуванi до погашення активи оцiнюються за амортизованою вартiстю з 
використанням методу ефективної процентної ставки. Всi цi фiнансовi iнструменти 
переоцiнюються з урахуванням зменшення їх вартостi. Прибуток або збитки, що 
виникають в результатi змiн справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, 
вiдображених через прибуток або збиток, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. 
Рiзницi, що виникають у зв'язку iз змiнами у справедливiй вартостi доступних для 



продажу фiнансових iнструментiв, визнаються через iнший сукупний дохiд, за 
винятком знецiнення, яке визнається в звiтi про сукупний дохiд. 
Знецiнення фiнансових активiв, дебiторської та iншої дебiторської заборгованостi. 
На кожну звiтну дату АТ проводить аналiз  дебiторської заборгованостi за 
геофiзичнi прилади, iншої дебiторської заборгованостi та фiнансових активiв на 
предмет наявностi ознак  їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається за 
наявностi об'єктивних факторiв, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх 
грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що 
вiдбулися пiсля прийняття фiнансового активу до облiку. Збиток вiд знецiнення 
напряму  зменшує балансову вартiсть фiнансових активiв та дебiторської 
заборгованостi за геофiзичнi прилади, iншої дебiторської заборгованостi. Змiни в 
балансовiй вартостi рахунку резерву вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд.  
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються за найменшою 
з двох величин: собiвартiстю або цiною можливого продажу. Товарно-матерiальнi 
запаси що утримуються АТ, використовуються у поточнiй господарськiй дiяльностi АТ 
i не  призначенi для подальшої реалiзацiї. 
Визнання доходу вiд реалiзацiї геофiзичних приладiв. Доходи АТ вiд реалiзацiї 
готової продукцiї або наданих послуг визнаються за методом нарахування, що дає 
можливiсть здiйснювати контроль за своєчасною i повною сплатою замовниками за 
вiдвантажену готову продукцiю та наданих послуг. Отриманi авансовi платежi не 
визнаються доходом . 
4. ОСНОВНI ЗАСОБИ 
Балансова вартiсть основних засобiв на звiтнi дати: /тис. грн./ 
Групи (балансова вартiсть)          31.12.2013 31.12.2012 01.01.2012                
Транспортнi засоби                        470      574      540 
Будинки,споруди та передавальнi пристрої 16228 16705 16229 
Машини  та обладнання                     4585 4306 1372 
Iнструменти,прилади,iнвентар              139 160      136 
Iншi основнi засоби                          237 300      364 
Iншi необоротнi  матерiальнi активи         0 0       0 
Разом                                  21659 22045       18641 
АТ має заставне нерухоме майно пiд iпотеку. Станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 
рокiв у АТ не було зобов'язань з придбання об'єктiв основних засобiв.  
Сума амортизацiйних вiдрахувань вiдображенi в складi "Собiвартiсть реалiзованої 
продукцiї/ витрат та послуг" у звiтi про сукупний дохiд  (Примiтка 17), 
"Адмiнiстративних витрат" у звiтi про сукупний дохiд  (Примiтки 18), "Iнших 
операцiйних витратах" (Примiтки 20) у звiтi про сукупний дохiд. 
5. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ 
Нижче наводяться данi в розрiзi груп нематерiальних активiв, якi використовувала 
АТ в господарської дiяльностi за 2013 та 2012 та 2011 роках: 
 
                            На 31.12.13р. На 31.12.12р. На 01.01.12р. 
Нематерiальнi активи, в т.ч.       3               3            3 
  - Iншi нематерiальнi активи     320               37         119 
Амортизацiйнi вiдрахування були вiдображенi в складi "Адмiнiстративних витрат" у 
звiтi про сукупний дохiд (Примiтка 18). Станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 
рокiв АТ не мало зобов'язань з придбання лiцензiй, програмного забезпечення та 
авторських прав, витрат на розробку та модернiзацiю. 
 
 
 
 
6. ОРЕНДА 
АТ є орендодавцем  офiсних, виробничих та складських примiщень за контрактами, 
укладеними з юридичними та фiзичними особа. Оренда є операцiйною,  з правом 
подальшого перегляду строку оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди в 2013 роцi склав  
9 145 тис. грн., i був вiдображений в складi  "Iншi операцiйнi доходи" у звiтi про 
сукупний дохiд (Примiтка 19) та в 2012 роцi - 9 282 тис. грн.   вiдображений в 
складi  "Дохiд вiд реалiзацiї послуг" у звiтi про сукупний дохiд (Примiтка 16). 
7.  IНВЕСТИЦIЇ В ДОЧIРНI ПIДПРИЄМСТВА 
АТ  не має дочiрнiх пiдприємств  та не займалося iнвестицiйною дiяльнiстю. 
8. ФIНАНСОВI АКТИВИ ТА ГРОШОВI КОШТИ 
АТ  класифiкує фiнансовi iнструменти, якi є у  власностi на звiтну дату за 
наступними категорiями.  
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в 
банках на поточних рахунках та в касi пiдприємства.  
Компонентами показника "Грошi та їх еквiваленти" є статтi 1165, 1167 балансу, якi  
представленi таким чином: 
                        На 31.12.13р.      На 31.12.12р. На 
01.01.12р. 
Грошi та їх еквiваленти,  в т.ч.:  14             687            154 



 1. в нацiональнiй валютi, в т.ч.:  14             687            154 
  - на поточних рахунках         14             687            154 
 
9. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ВИТРАТИ 
МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги наданi АТ, позики 
та iнша дебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не 
котируються на активному ринку, класифiкуються як "позики виданi та дебiторська 
заборгованiсть". Позики виданi та дебiторська заборгованiсть облiковуються за 
справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення та сумнiвної 
заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю  - це 
заборгованiсть за договорами, погашення якої очiкується впродовж 45 днiв вiд дати 
звiтностi. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги  та 
iнша дебiторська заборгованiсть, витрати майбутнiх перiодiв  станом на 31 грудня 
2013, 2012 та 2011 рокiв представленi таким чином: 
 
                                          На 31.12.13р. На 31.12.12р. На 
01.01.12р. 
Дебiторська заборгованiсть за  продукцiю, товари, послуги 6907 4247 1775 
Iнша дебiторська заборгованiсть, 
(за мiнусом резерву пiд сумнiвну)                       26 10     16 
Витрати майбутнiх перiодiв                                0    1205     
1927 
Всього                                                   6933  5462 3718 
 
На звiтнi дати АТ не має простроченої заборгованостi  за договорами поставки та 
надання послуг, а також з  iншої дебiторської заборгованостi. Балансова вартiсть 
дебiторської заборгованостi за договорами поставки та надання послуг та iншої 
дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi. При 
визначеннi погашення дебiторської заборгованостi за договорами поставки та по 
наданню послуг та iншої дебiторської заборгованостi АТ враховує будь-якi змiни 
кредитоспроможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до 
звiтної дати. 
10. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА IНШИМИ РОЗРАХУНКАМИ 
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом за податками та  iншими розрахунками за 
станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 рокiв представлена таким чином: 
 
                                   На 31.12.13р. На 31.12.12р. На 
01.01.12р. 
Дебiторська заборгованiсть з бюджетом, в т.ч.: 7    1              0 
- Збiр за воду                           1      1             0 
- Кошти з бюджету та державних цiльових коштiв  6      0          0 
Разом                                           7      1          0 
11. ЗАПАСИ 
Запаси. Собiвартiсть запасiв АТ  облiковується за формулою "перше надходження-
перший видаток" /ФIФО/. При реалiзацiї запасiв, або використаннi в господарськiй 
дiяльностi  їх балансова вартiсть визнається витратами перiоду в якому визнається 
вiдповiдний дохiд. Запаси АТ  сформованi наступним чином: 
 
                                  На 31.12.13р. На 31.12.12р. На 01.01.12р. 
Запаси , в т.ч.:                            12424     6383    5881 
- Виробничi запаси                       2222    1834       1387 
- Незавершене виробництво                  4942    1195       1206 
- Готова продукцiя                      2230    2145     2087 
- Товари                                   3030    1209     1201 
Виробничi запаси, в т.ч.:                  2222   1834     1387 
-  Паливо                                    5    2       1 
-  Запчастини                               24   30      24 
-  Будiвельнi матерiали                      860  790     326 
-  Iншi матерiали                          1333 1012    1036 
12. КАПIТАЛ 
Акцiонерний капiтал. Станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 рокiв Компанiя має 
випущенi простi iменнi акцiї в кiлькостi 24 000 000 штук загальною сумою 6 000 000 
грн. Номiнальна вартiсть кожної акцiї становить 0,25 грн. Форма iснування акцiй - 
без документарна. Всi випущенi акцiї були повнiстю оплаченi. Дата реєстрацiї 
випуску акцiй - 20.08.2010, номер реєстрацiї № 324/10/1/10. 
Акцiй викуплених самою Компанiєю або дочiрнiми пiдприємствами немає. 
Додатковий  капiтал у дооцiнках. Додатковий капiтал у дооцiнках сформувався на 
етапi дооцiнки основних фондiв i складає 8993 тис. грн. 
 Дивiденди. На протязi дiяльностi АТ акцiонерами не приймалося рiшень щодо виплати 
дивiдендiв, тому дивiденди акцiонерам не виплачувалися. 



13.  ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Довгостроковi зобов'язання  АТ   в балансi складаються з  вiдстрочених податкових 
зобов'язань, iнших довгострокових зобов'язань та довгостроковi забезпечення. Iншi 
довгостроковi зобов'язання - це сума заборгованостей за товари, роботи, послуги, в 
рахунок погашення яких пiдприємство видало вексель. 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  представленi в балансi  рядком  1500, 
1515 та 1520 
 
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення  в  т.ч.:  
                                 На 31.12.13 На 31.12.12 На 01.01.12 
Вiдстроченi податковi зобов'язання     805       805       805 
Iншi довгостроковi  зобов'язання    5142      5142      5526 
Довгостроковi забезпечення             129       8           0 
Всього                                6076    6032         6331 
На звiтнi дати АТ не має прострочених зобов'язань за вказаними договорами. 
14. IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ПОВ 'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливiсть 
контролювати iншу сторону або здiйснювати  суттєвий вплив  на прийняття фiнансових 
та операцiйних рiшень iншою стороною. Пов'язанi сторони  АТ  включають акцiонерiв, 
ключовий управлiнський персонал, пiдприємства, якi мають спiльних власникiв та 
перебувають пiд спiльним контролем, пiдприємства, що перебувають пiд контролем 
ключового управлiнського персоналу, а також компанiї, стосовно яких у АТ є 
iстотний вплив. 
Залишок заборгованостi на 31 грудня у розрахунках з пов'язаними  сторонами був 
такий: 
                                                                                                                                                         
2013 рiк       2012 рiк 
Дебiторська заборгованiсть:   
ПIП "ГРУПА  НАДРА" 38 0 
ПрАТ "Геофiзичне обладнання НАДРА"  1416 2092 
     Кредиторська заборгованiсть:   
ПIП "ГРУПА  НАДРА" 5402 3146 
ПрАТ "Геофiзичне обладнання НАДРА" 1182 2836 
ТОВ "Станцiя Київського рiчкового яхт-клубу" 1 43 
 
Оцiнка можливої наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами проводиться 
АТ в кожному фiнансовому роцi.  
Винагорода, виплачена ключовому керiвному персоналу складається iз заробiтної 
плати та вiдрахувань на соцiальне забезпечення. ЇЇ розмiр встановлюється за 
контрактом та рiшенням Наглядової ради.   Винагороди у формi акцiй - не  
нараховувались та не отримувались.  
15. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ  ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
АТ має зобов'язання по кредитному Договору № 315 на умовах овердрафту вiд 
31.05.2013 р. з ПАТ "Український Професiйний Банк". Договiрна сума лiмiту складає 
230 тис. грн. Перiод безупинного користування кредитом становить не бiльше 28 
днiв. Початком перiоду користування кредитом вважається перший день, починаючи з 
якого безупинно iснував непогашений дебетовий залишок на поточному рахунку. Датою 
закiнчення перiоду безупинного користування кредитом вважається день, пiсля 
закiнчення якого на поточному рахунку зафiксоване нульове або кредитове сальдо. 
Процентна ставка для розрахунку процентiв встановлюється у розмiрi 23 % рiчних. 
Якщо безупинне користування кредитом становить бiльше 28 днiв то процентна ставка 
збiльшується на 4 % рiчних. 
   
                     На 31.12.13р.  На 31.12.12р. На 01.01.12р. 
Короткостроковi кредити банкiв 219        0            0 
Разом                         219          0              0 
Кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  
У продовж 2013, 2012 та 2011 роках були укладенi Договори фiнансового лiзингу № 
110913-46/ФЛ-Ю-А, № 110913-47/ФЛ-Ю-А вiд 13.09.2011 року та № 120123-22/ФЛ-Ю-А вiд 
23.01.2012 року з ТОВ "ВIЕйБI Лiзинг" з подальшим придбанням у власнiсть 
(викупити). Предмет лiзингу - транспортнi засоби первiсною вартiстю 472 тис. грн.   
   
                       На 31.12.13р.  На 31.12.12р. На 01.01.12р. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями  10 144
 238 
Разом                                                                 10 144 238 
 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, отриманi АТ представлена 
наступним чином:  
 
         На 31.12.13р.     На 31.12.12р. На 01.01.12р. 



Кредиторська  заборгованiсть перед  третiми сторонами (постачальниками), 
в т.ч:                      9907 7455 3319 
- в нацiональнiй валютi 9907 7455 3319 
- в iноземнiй валютi         0 0 0 
Дана заборгованiсть не є суттєвою. Вiдсотки по такiй кредиторськiй заборгованостi 
не нараховуються, оскiльки заборгованiсть погашається протягом 30 днiв зi звiтної 
дати та залежить вiд умов договору з  постачальником. 
Кредиторська заборгованiсть  з бюджетом за станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 
рокiв представлена поточним податком на прибуток, розрахованим за правилами 
податкового законодавства. 
 На 31.12.13р.     На 31.12.12р. На 01.01.12р. 
Податок на доходи фiзичних осiб 154 41 7 
Податок на додану вартiсть  0 27 46 
Оренда землi 124 99 63 
Збiр за воду 0 1 0 
Iншi поточнi зобов'язання 
Iншi поточнi зобов'язання за станом на 31 грудня 2013, 2012 та 2011 рокiв 
представленi таким чином:  
                          На 31.12.13р. На 31.12.12р. На 01.01.12р. 
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 233                117      21 
Кредиторська заборгованiсть  з оплати працi 1131             237     43 
Поточна кредиторька заборгованiсть за одержаними авансами 3352 2476 3519 
Iншi поточнi зобов'язання                 5573             3472  472 
Всього                                    10289             6302 4055 
АТ не має на звiтнi дати простроченої та сумнiвної iншої кредиторської  
заборгованостi. Балансова вартiсть iншої кредиторської заборгованостi  дорiвнює її 
справедливої вартостi. 
 При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi АТ  на кожну звiтну 
дату проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв 
її облiку на балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення 
заборгованостi та до звiтної дати.  
 
 
 
16.  ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ ПРОДУКЦIЇ  
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за договорами поставки є основним 
джерелом доходiв АТ вiд основної  дiяльностi та  представлений наступним чином: 
                                                                                                                                               
2013 рiк       2012 рiк 
Дохiд, в т.ч.: 7319 10087 
 
-  Вiд реалiзацiї  продукцiї  (товарiв, робiт, послуг) 7319 10087 
17. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ 
Собiвартiсть реалiзацiї представлена наступним чином: 
                                           2013 рiк 2012 рiк 
Собiвартiсть  реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)в т.ч.: 6284  8069 
-  Матерiальнi затрати                                         2996 52 
-  Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 2192 2282 
-  Амортизацiя                                                  184 1098 
-  Iншi операцiйнi витрати                                      912 4637 
18. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ  
Основнi витрати АТ, що пов'язанi iз здiйсненням її господарської дiяльностi  
розподiляються за статтями  якi видiленi в окремi групи: адмiнiстративнi витрати 
та витрати на збут, якi розподiляються за наступними елементами:  
                                                2013  рiк 2012  рiк 
Заробiтна плата та  вiдрахування на соцiальнi заходи 1535 1234 
Витрати на  утримання офiсу                               51 5 
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 105    232 
Банкiвськi послуги                                      72    34 
Зв'язок                                               57  31 
Iншi витрати                                         2322 283 
Разом                                                 4142 1819 
19. IНШИЙ ДОХIД 
1. Iншi операцiйнi доходи  мають  таку структуру: 
                                             2013 рiк 2012 рiк 
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв           57 645 
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi  1074 80 
Дохiд вiд операцiйної оренди                     9145 0 
Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти          111 7 
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi               43 0 
Iнший дохiд                                       215 0 



Всього                                            10645 732 
3. Iншi доходи. Показник iнших доходiв складає: 
        2013 рiк  2012 рiк 
- iншi доходи 0 2113 
 
20. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ 
Iншi операцiйнi витрати включають наступнi статтi: 
                                         2013 рiк 2012 рiк 
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 1890 54 
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 893 16 
Матерiальнi витрати   68 1 
Iншi витрати  4214 1804 
Витрати на дослiдження i розробку 1295 36 
Витрати на купiвлю-продаж  iноземної валюти 2 0 
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 0 236 
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 42 532 
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 21 9 
Разом 8425 2688 
21.  ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 
За результатом всiх видiв дiяльностi в 2013 роцi АТ отриманий збиток в розмiрi 
1011 тис. грн. ( в 2012 роцi отриманий прибуток - 3 тис. грн. ). 
 
22. ПРИБУТОК (ЗБИТОК) НА АКЦIЮ  
                                     2013 рiк 2012 рiк 
Прибуток (збиток) тис. грн. (1011) 3 
Середньозважена кiлькiсть акцiй в обiгу 24000000 24000000 
Базисний прибуток (збиток) на акцiю, грн. (0,0421) 0,0001 
Базисний прибуток (збиток) на акцiю розраховано шляхом дiлення прибутку (збитку) 
за рiк на середньозважену кiлькiсть акцiй в обiгу упродовж звiтного року. 
23. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Операцiйне середовище. АТ реалiзує продукцiю основної дiяльностi, попит на якi 
чутливий до змiн економiчних умов, що впливають на споживчi витрати. Майбутнi 
економiчнi умови та iншi фактори, включаючи довiру споживачiв, рiвень доходiв 
населення можуть знизити споживчi витрати або змiнити споживчi переваги. Глобальне 
зниження темпiв зростання української i свiтової економiки або невизначенi 
економiчнi перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та  
результатах дiяльностi АТ. Зважаючи на це, подальше погiршення  ситуацiй в 
економiцi  може негативно вплинути на результати i фiнансову позицiю АТ, яку зараз 
досить складно визначити. Однак керiвництво АТ вважає, що вживає всi можливi 
заходи для пiдтримки стабiльностi бiзнесу АТ в iснуючих умовах. 
Податкове законодавство та умови регулювання в Українi. Керiвництво вважає, що АТ 
нарахувало всi податки, що стосуються її дiяльностi. У ситуацiях невизначеностi АТ 
здiйснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвництвом 
iмовiрної величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення таких 
зобов'язань. Керiвництво АТ, 'рунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, 
вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi.  
Судовi справи. Протягом 2013 року акцiонерне товариство   виступало стороною в 
судових справах. 
24. ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання АТ пiддаються наступним фiнансовим 
ризикам: 
ринковий ризик, який включає цiну, вiдсоткову ставку та валютнi ризики, кредитний 
ризик i ризик лiквiдностi . Для того щоб обмежити вищезазначенi ризики, при виборi 
фiнансових iнструментiв полiтика АТ базується на  високому рiвнi контролю з боку 
працiвникiв АТ з урахуванням вимог чинного законодавства України. АТ мiнiмiзує 
ризики диверсифiкацiй свого iнвестицiйного портфелю, аналiзує фiнансовi активи 
перед їх покупкою i вiдстежує подальшу iнформацiю про цi активи, вкладаючи 
бiльшiсть своїх iнвестицiй з високими рейтингами надiйностi.  
25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 
Пiсля звiтної дати (31 грудня 2013 року) не вiдбулося подiй, якi  б мали iстотний 
вплив на показники фiнансової звiтностi АТ та вимагали б розкриття iнформацiї в 
примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. 
Голова правлiння  
ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" 
__________________ О. О. Загороднюк 
Головний бухгалтер                                                                       
__________________ I. В. Сахно 
28  лютого  2014 року 
 
 
 



 



 
XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту ) 

 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Універсал-Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової 
картки* платника податків - фізичної особи) 22890033 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03037, м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кВ.28 
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України 

№ 0322 
26.01.2001 

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

№ 187 
П 
№ 000187 
23.12.2013 
23.12.2015 

 
Текст аудиторського висновку ( звіту ) : 
 
А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К 
(звіт незалежного аудитора) 
щодо  річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"  
за 2013  рік 
 
Цей висновок адресується: 
Акціонерам та керівництву  Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  
 
Вступний параграф 
Основні відомості про емітента 
          
Найменування товариство Публічне  акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ"   
Код ЄДРПОУ 01431334 
Дата первинної реєстрації 30.01.1992 р. 
Місто проведення реєстраційної дії Оболонська   районна в м. Києві державна 
адміністрація   
Юридична адреса та місцезнаходження 04114, м. Київ, вул.  Дубровицька, будинок 28 
 
Основні види діяльності 26.51  Виробництво інструментів і обладнання для 
вимірювання, дослідження та навігації 
41.20   Будівництво житлових і нежитлових будівель 
46.90   Неспеціалізована оптова торгівля 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 
71.12  Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 
 
Опис аудиторської перевірки 
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України "Про 
аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та відповідно до 
Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо 
іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором  фінансову 
звітність", МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 
аудиті фінансової звітності", МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного 
аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна 
фінансова звітність", МСА 570 "Безперервність", МСА 250 "Розгляд законодавчих та 
нормативних актів при аудиті фінансової  звітності", МСА 550 "Пов'язані сторони", 
МСА 610 "Використання роботи внутрішніх аудиторів". Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й  виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень. 
Аудиторський висновок складено також відповідно до вимог Законів України  "Про 
цінні папери та фондовий ринок",  "Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а також до 
вимог інших нормативно-правових  актів,  що регулюють відносини, що виникають у 
сфери проведення аудиту. 



 Опис перевіреної інформації : 
1. Установчі документи. 
2. Реєстраційні документи. 
3. Форми фінансової звітності за 2013 рік: Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
станом на 31.12.2013р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 
2013 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік, Звіт про 
власний капітал за 2013 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік. 
4. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку  по рахункам 
бухгалтерського обліку за 2013рік. 
5. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність 
підприємства в 2013 році. 
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства (далі - ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ", 
також - Товариство) підготовлена з урахуванням вимог Міжнародних  стандартів 
фінансової звітності та облікової політики на основі припущення про безперервність   
діяльності товариства.  
Облікова політика ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" затверджена наказом № 1/2 від 05.01.2012р. 
 
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. 
Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", відповідальність за надану звітність несе керівництво ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" 
Управлінський персонал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" несе відповідальність за складання і 
достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової  звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал 
визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 
Аудиторська  перевірка  проводилась з відома Голови правління Загороднюка Олексія 
Олексійовича  та в присутності головного бухгалтера Сахно Ірини Василівни. 
 Відповідальність аудитора  
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності ПАТ 
"ТУТКОВСЬКИЙ"  на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого 
надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА). Ці стандарти вимагають від нас 
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й  виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих 
викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 
доказів щодо  сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку  цих ризиків, аудитор 
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного 
подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит 
включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом,  та оцінку загального 
подання фінансової звітності. 
Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання 
нашої  негатівної думки. 
 Загальний висновок аудитора  
Підстави для висловлення негатівної думки 
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що  Управлінський персонал Товариства не проводив 
тест на знецінення   основних засобів    станом на 31.12.2013 року. Ми не мали 
необхідної інформації  на підставі якої можна визначити індикатори, які б свідчили 
про наявність або відсутність  ознак знецінення основних засобів.  
 За нашими підрахунками, можливий вплив зазначених показників на фінансову 
звітність є значним для фінансової звітності Товариства, оскільки  основні засоби  
займають   близько 50 відсотків активів Товариства. 
Крім того, проміжна фінансова звітність Компанії в  2013 році  не відповідала 
вимогам МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" щодо повного комплекту фінансових 
звітів.  
Негативна  думка 
На нашу думку, у зв'язку із значущістю  питання першого, описаного у параграфі 
"Підстави для висловлення негативної  думки"  надана  фінансова звітність не дає 
достовірну та справедливу інформацію  про фінансовий стан  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  на 
31.12.2013 року, а також  про звіт про фінансові результати, рух коштів за рік, що 
закінчився  31.12.2013 року, відповідно  до Міжнародних  стандартів фінансової  
звітності. 
 
 
Звіт щодо результатів виконання додаткових вимог, визначених "Вимогами до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім 



емітентів облігацій місцевої позики)", затвердженими рішенням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011 № 1360 
1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 
1.1. Власний капітал 
Станом  на 31.12.2013 р. власний капітал Товариства складає 16 221 тис. грн., у 
т.ч.: 
- статутний капітал -   6 000 тис. грн., 
- капітал у дооцінках -  8993 тис. грн.; 
- резервний капітал -   356  тис. грн.; 
- нерозподілений прибуток -  872 тис. грн. 
Публічне  акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ" створено  шляхом перейменування 
Відкритого  акціонерного товариства "ІНСТИТУТ  ТУТКОВСЬКОГО", яке було створено 
шляхом перейменування Відкритого акціонерного товариства "Київський завод 
"Геофізприлад", що було засноване відповідно до Рішення № 1166 Регіонального 
відділення Фонду Державного майна України по м.Києву від 18.06.1996 р. шляхом 
перетворення державного підприємства "Київський державний дослідно-
експериментальний завод" у Акціонерне товариство "Київський завод "Геофізприлад". 
ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" є правонаступником всіх вищевказаних юридичних осіб. 
Статутний капітал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" згідно  установчих    документів  складає  6 
000 000 (шість  мільйонів) гривень та розподілений на 24 000 000 (двадцять чотири 
мільйони) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять 
п'ять копійок)  кожна. 
Акції Товариства існують в бездокументарній формі. 
Статутний капітал  сплачено повністю.  
Випуск акцій зареєстровано    територіальним управлінням ДКЦПФР   в м. Києві та 
Київської області  та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 
20.08.2010 р. за реєстраційним номером  324/10/1/10.  
1.2. Вартість чистих активів. 
На 31.12.2013 р. вартість чистих активів товариства, що розрахована за 
"Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних 
товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) більше   розміру статутного 
капіталу на 10 221  тис. грн., що  відповідає вимогам статті 155 Цивільного 
кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств. 
 
2. Наявність  суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та 
подається до НКЦПФР  разом з фінансовою звітністю. 
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури у відповідності 
з МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність" щодо виявлення наявності 
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою 
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР  
разом з фінансовою звітністю. 
 Аудитори отримали достатню впевненість у відсутності суттєвих невідповідностей 
між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що 
розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. 
 
3. Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства 
за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про 
акціонерні товариства. 
Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог ст. 70 
Закону України "Про акціонерні товариства" значних правочинів.  
На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити 
висновок, що порядок виконання значних правочинів  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" в 2013 році 
відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства". 
4. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього 
аудиту, вимогам законодавства 
  Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" 
здійснюється відповідно до Статуту Товариства. 
Управління Товариством здійснюють: 
Загальні збори акціонерів Товариства; 
Наглядова  рада; 
Виконавчий орган товариства (Правління Товариства на чолі з Головою правління) ; 
Ревізійна комісія. 
Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями 
Статуту. 
В  Компанії відсутня Служба внутрішнього аудиту - внутрішній аудитор.  
 За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у 
відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", можна зробити висновок: 



1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві, в 
основному, відповідає вимогам Статуту та  Закону України "Про акціонерні 
товариства"; 
2) "Інформація про стан корпоративного управління", наведена у річному фінансовому 
звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог "Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР N № 
2826 від 03.12.2013 р. із змінами. 
 
5. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства 
Керуючись принципом професійного скептицизму та відповідно до МСА 240 
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової 
звітності", ми провели аудиторські тести, результати яких дозволили ідентифікувати 
та оцінити ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. На нашу думку, ми 
отримали достатню впевненість в тому, що фінансові звіти ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" в 
цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. 
6.  Розкриття інформації про події, які відбулися протягом звітного року та можуть 
вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" і призвести до зміни 
вартості його цінних паперів. 
Протягом 2013 року відбулися події, що, згідно ст.41 Закону України "Про цінні 
папери та фондовий ринок", можуть вплинути на фінансово-господарський стан  ПАТ 
"ТУТКОВСЬКИЙ"  та призвести до зміни вартості його цінних паперів. 
 Зокрема, відбулися зміни складу посадових осіб емітента. 
Особлива інформація надана та опублікована в відповідних виданнях  НКЦПФР. 
 
Основні відомості про аудиторську фірму 
           
Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма 
"Універсал-Аудит" 
Код ЄДРПОУ 22890033 
Реєстраційні дані Зареєстроване Солом'янською районною державною адміністрацією у 
м. Києві 30 вересня 1994 року 
Місцезнаходження  03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28 
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів 
аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру Аудиторських фірм та 
аудиторів за № 0322, яке видане  рішенням Аудиторської Палати України від 
26.01.2001 року № 98 та продовжено до 23 грудня 2015 року (рішення АПУ від 23 
грудня  2010року №224/3).  
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів П № 000187 від 23.12.2013р. 
Термін дії свідоцтва - з 23.12.2013 року до 23.12.2015 року 
Свідоцтво видано НКЦПФР 23.12.2013 р., реєстраційний № 187 
Телефон, поштова та електронна адреса т/ф (044) 270-20-62,   моб. 093-690-68-
63,  E-mail:Larisa072@gmail.com 
Керівник  Сіренко Лариса Володимирівна 
Інформація про аудиторів, які брали участь в аудиторській перевірці:  
Кириленко Олена Анатоліївна сертифікат аудитора   від 28.04.1994р., Серія А, № 
001156, термін дії сертифікату до 28.04.2018 р.  
Матешко Микола Миколайович сертифікат аудитора від 24.12.2003 р. серія А № 
004050, термін дії сертифікату до 24.12.2018 року. 
Сіренко Лариса Володимирівна сертифікат аудитора від 27.12.1998 р. серія А № 
001799, термін дії сертифікату до 27.12.2018 року. 
Дата початку проведення аудиту  04 квітня 2014 р. 
Дата закінчення проведення аудиту  22  квітня    2014 р. 
Дата   і номер Договору на проведення аудиту № 75-ПАТ від 04 квітня  2014 р.  
Дата складання аудиторського висновку 22  квітня  2014 р. 
Аудитор          Кириленко О.А. 
 
Директор ТОВ АФ "Універсал-Аудит"     Сіренко  Л.В. 
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