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

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

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01431334

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

Публiчне акцiонерне товариство

Голова Правлiння Загороднюк Олексiй Олексiйович

22.04.2013МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (044) 430-46-92 (044) 430-46-92

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

  .  .
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

  .  .
Дата

за 2012 рік

2.2. Річна інформація опублікована у №82 (1586) газета "ВIДОМОСТI ДКЦПФР " 29.04.2013
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента m_moroz@nadragroup.com



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

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

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

"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" -  лiцензiї (дозволи) не

отримувались.

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

1. Основні відомості про емітента:

б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X

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

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

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

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

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

6. Інформація про загальні збори акціонерів. X

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

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

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

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

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X

в) інформація про зобов'язання емітента. X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного X

14. Інформація про стан корпоративного управління. X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим іпотечним покриттям;
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
    облігаціями з цим  іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття,
    які відбулися протягом звітного періоду;
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів
    до складу іпотечного покриття;
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів
    на кінець звітного періоду;
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
    іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
    (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
20. Основні відомості про ФОН.
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
24. Правила ФОН.
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

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

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

г) інформація про похідні цінні папери

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



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

"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 орган управлiння емiтента" - емiтент є акцiонерним товариством .

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

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

реєструвалося. 

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

цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. 

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

бездокументарнiй формi.

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

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

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

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

перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 

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

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

платежiв за кредитними (договорами 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.

"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського

облiку" - 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.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

3.1.4. Область, район м. Київ Оболонський район

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"

3.1.3. Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

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



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

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)      6000000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

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

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)      6000000.00



3.3.2. МФО банку 300205

3.3. Банки, що обслуговують емітента

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

ПАТ "Український Професійний Банк" в м.Києві

3.3.5. МФО банку 300205

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

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

3.3.6. Поточний рахунок 2600829932



3.4. Основні види діяльності

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 



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ

засновника
та/або

учасника

Місцезнаходження

ЗАТ "Iнвестицiйний Фонд "Iнтелектiнвест" 22337065  79008 Львiвська область  м.Львiв проспект  Свободи, 18   0.010000000000
ТОВ "Арлан" 31647453  49005 Днiпропетровська область  м..Днiпропетровськ узвiз Лоцманський, буд.

12-А
  0.002900000000

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

149
  0.030400000000

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

  0.052000000000

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

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

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

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

Фiзичнi особи в кiлькостi 1429 осiб   4.670100000000д/н д/н  д/н
Усього    99.653300000000



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) - 72, в т.ч:
 -  працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - 7.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
(осiб) -16 .
Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства -88 осiб.

Фонду оплати працi  2799  тис. грн. 
Крiм того, зазначаються факти змiни розмiру фонду оплати працi - протягом року фонд
оплати працi збiльшився, вiдносно попереднього року, за рахунок збiльшення працiвникiв
Товариства.

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



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

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

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

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

Загороднюк Олексій Олексійович

6.1.1. Посада Голова Правління

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1959

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Українська зовнішньоекономічна нафтогазова корпорація
"Укрзарубіжнафтогаз" , заступник директора

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

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

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

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

Сахно Ірина Василівна

6.1.1. Посада Головний бухгалтер

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

6.1.4. Рік народження 1980

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології",  головний бухгалтер



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

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

СН 490593 17.06.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi

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

Загороднюк Павло Олексiйович

6.1.1. Посада Голова Наглядовї ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський ордена Леніна державного університету ім. Т.Г. Шевченка

6.1.4. Рік народження 1951

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 21

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Голова Правління, Голова Наглядової ради

6.1.8. Опис           Призначений протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". Посадова особа не володіє часткою у статутному
капіталі емітента. Посадова особа  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. З Головою
Наглядової ради укладений трудовий договір (розмір винагороди (заробітної плати) 850,00 грн., термін дії  - 3
роки). Згоду на розкриття паспортних даних надано. Відповідно Протоколу засідання Наглядової ради № 7 від
26.09.2012р. Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ", п. 11.9 Статуту Товариства, п.5.3.1
Трудового договору від 23.04.2012 року, ст.ст.53 - 57 Закону України "Про акціонерні товариства" 27.09.2012 року
рішенням Наглядової ради Товариства звільнено з посади Голови Наглядової ради Товариства.



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

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

д/н

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

Ленхарт Херіберт

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Економічний інститут (Бєлград)

6.1.4. Рік народження 1951

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 12

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Приватне іноземне підприємство "Гелоні інвестментс", заступник
Генерального директора

6.1.8. Опис           Призначений протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди 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.                                                                                                       



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

д/н

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

Назарук Людмила Ананіївна

6.1.1. Посада Голова Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища, Одеський інститут народного господарства

6.1.4. Рік народження 1954

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 15

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПІП "Гелоні Інвестментс", головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Призначена протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди 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.

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

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

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

Микитенко Сергiй Анатолiйович

6.1.1. Посада Заступник Голови Правлiння

6.1.5. Освіта Вища

6.1.4. Рік народження 1957

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 6

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

СП "Марком", генеральний директор

6.1.8. Опис           Посадова особа призначена з 01.11.2012р. Рішенням Наглядової ради Товариства (Протоколом
№ 10 від 31.10.2012р.) 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
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.



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

д/н

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

Орлова Олена Володимирівна

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський державний лінгвістичний університет

6.1.4. Рік народження 1972

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 14

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПрАТ "Центр обробки даних надра", завідуюча канцелярією

6.1.8. Опис           Призначений протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди 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.

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

д/н

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

Кириченко Інга Володимирівна

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський національний економічний університет

6.1.4. Рік народження 1977

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Приватне іноземне підприємство "Гелоні Інвестментс", заступник
Генерального директора.

6.1.8. Опис           Призначена протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди 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.                                                                                                       

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

д/н

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

Юрченко Сергій Вікторович

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища, Київський технікум залізничного транспорту

6.1.4. Рік народження 1976

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 8

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології надра", головний бухгалтер

6.1.8. Опис           Призначений протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди 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.



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

д/н

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

Шевчук Лариса Валентинівна

6.1.1. Посада Член Ревізійної комісії

6.1.5. Освіта Вища, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка

6.1.4. Рік народження 1974

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 2

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Обербетон Україна", начальник відділу управління персоналом і АГВ

6.1.8. Опис           Призначена протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди 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.

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

д/н

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

Тентюк Ігор Вікторович

6.1.1. Посада Член Наглядової ради

6.1.5. Освіта Вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості

6.1.4. Рік народження 1165

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Інтегровані нафтогазові технології надра", заступник директора з
управління проектами

6.1.8. Опис           Призначений протоколом №01-2012 від 23.04.2012р. річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ". 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). Згоди на розкриття
паспортних даних не надано. З 28.09.2012 року рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 7 від
26.09.2012 року) покладено виконання обов'язків Голови Наглядової ради Товариства.
Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у
перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi
рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова



Рада за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства може функцiонувати також одноосiбно - тiльки Голова
Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада, а також одноосiбно Голова Наглядової Ради Товариства мають
право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для
виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій(%)
Кількість

акцій (штук)
Дата

внесення
до реєстру

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

видачі паспорту, орган,
що видав

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
Голова Правління Загороднюк Олексій

Олексійович
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0МЕ 158673 27.08.2002

Голосіївським РУ ГУ
МВС України в
м.Києві

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

Голова Наглядовї ради Загороднюк Павло
Олексiйович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0СН 490593 17.06.1997
Залiзничним РУ ГУ
МВС України в м.
Києвi

Член Наглядової ради Ленхарт Херіберт д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н
Голова Ревізійної комісії Назарук Людмила

Ананіївна
д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

Заступник Голови Правлiння Микитенко Сергiй
Анатолiйович

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

Член Наглядової ради Орлова Олена
Володимирівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

Член Наглядової ради Кириченко Інга
Володимирівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

Член Ревізійної комісії Юрченко Сергій
Вікторович

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

Член Ревізійної комісії Шевчук Лариса
Валентинівна

д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

Член Наглядової ради Тентюк Ігор Вікторович д/н               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н
          0          0        0        0Усього            0   0.00000000000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційІдентифікаці
йний код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Приватне iноземне
пiдприємство "Гелонi
Iнвестментс"

35789792  04114 м. Київ Оболонський
район  вул.Дубровицька, 28

20.05.2008 22497554 93.739808333333 22497554 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на

пред'явника
Привілейова

ні іменні
Привілейова

ні на
пред'явника

Кількість за видами акцій

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



8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  94.270000000000
Опис ПРОТОКОЛ № 01-2012

РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(код 01431334)
(надалi також - товариство)

м. Київ "23" квiтня 2012 року

Кворум загальних зборiв 94, 27 %

Спосiб голосування Бюлетенями 

Голова зборiв привiтала всiх присутнiх на зборах та повiдомили, що до порядку денного рiчних
загальних зборiв ПАТ "Тутковський" включено наступнi питання: 

1. Про обрання секретаря зборiв та затвердження регламенту проведення зборiв. 
2. Про обрання лiчильної комiсiї. 
3. Затвердження звiту правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у
2011 роцi.
4. Затвердження звiту наглядової ради про роботу за 2011 рiк.
5. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв правлiння, наглядової ради та ревiзiйної
комiсiї. 
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк. 
9.  Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2011 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. 
16. Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього.
Затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства. 
17. Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства, шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 
18. Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 

З питання 1 порядку денного Зборiв: Про обрання секретаря зборiв та затвердження регламенту
проведення зборiв. 

Рiшення прийняте. 
Обрали секретарем  зборiв Даутiну Оксану Миколаївну. Затвердили 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 2 порядку денного Зборiв: Про обрання лiчильної комiсiї. 

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 3 порядку денного Зборiв: Затвердження звiту правлiння про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2011 роцi.

Дата проведення 23.04.2012

Чергові Позачергові
X



Рiшення прийняте. 
Затвердили звiт правлiння про результати фiнасово - господарської дiяльностi Товариства у 2011
роцi.

З питання 4 порядку денного Зборiв: Затвердження звiту наглядової ради про роботу за 2011 рiк.

Рiшення прийняте. 
Затвердили звiт наглядової ради про роботу за 2011 рiк.

З питання 5 порядку денного Зборiв: Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.

Рiшення прийняте. 
Затвердили звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.

З питання 6 порядку денного Зборiв: Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв правлiння,
наглядової ради та ревiзiйної комiсiї. 

Рiшення прийняте. 
Визнали роботу правлiння ПАТ "Тутковський" в 2011 роцi задовiльною. 

З питання 7 порядку денного Зборiв: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.

Рiшення прийняте. 
Затвердили рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк.

З питання 8 порядку денного Зборiв: Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на
2012 рiк.

Рiшення прийняте. 
Визначили основними напрямами дiяльностi Товариства на 2012 рiк наступнi: розширення ринку
збуту товарiв та послуг Товариства, надання сервiсних геологiчних послуг з пошуку та розвiдки
родовищ рудних i нерудних корисних копалин та освоєння мiнеральних ресурсiв. 

З питання 9 порядку денного Зборiв: Затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за
пiдсумками роботи у 2011 роцi.

Рiшення прийняте. 
Вирiшили покрити збитки Товариства за результатами роботи у 2011 роцi за рахунок прибуткiв
(доходiв) майбутнiх перiодiв. 

З питання 10 порядку денного Зборiв: Про припинення повноважень (вiдкликання) голови та членiв
наглядової ради Товариства.

Рiшення прийняте. 
Припинили повноваження (вiдкликали) голову та членiв наглядової ради Товариства. А саме:
припинили повноваження Голови наглядової ради Товариства Загороднюка Павла Олексiйовича,
членiв наглядової ради Товариства - Лютого Богдана Петровича, Ленхарта Херiберта, Репалюк
Ольги Володимирiвни.  

З питання 11 порядку денного Зборiв: Про обрання голови та членiв наглядової ради Товариства.

Рiшення прийняте. 
Обрали до складу Наглядової ради наступних осiб: Загороднюк Павло Олексiйович (голова
наглядової ради), члени наглядової ради: Тентюк Iгор Вiкторович, Орлова Олена Володимирiвна,
Ленхарт Херiберт, Кириченко Iнга Володимирiвна. 

З питання 12 порядку денного Зборiв: 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. 

Рiшення прийняте. 
Затвердили запропонованi умови трудового договору, який буде укладатися з головою наглядової
ради Товариства (розмiр заробiтної плати 850, 00 грн. (0,25% вiд окладу, встановленого штатним
розкладом). Затвердили умови безоплатних цивiльно - правових договорiв, що будуть укладатися з



членами наглядової ради Товариства. Уповноважили голову правлiння Товариства Загороднюка
О.О. пiдписати трудовий та цивiльно - правовi договори з головою та членами наглядової ради
Товариства.

З питання 13 порядку денного Зборiв: Про припинення повноважень (вiдкликання) голови та членiв
ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Рiшення прийняте. 
Припинили повноваження (вiдкликали) голову та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. А саме
припинили повноваження (вiдкликали) голови ревiзiйної комiсiї Таран О.В., членiв ревiзiйної
комiсiї Заган О.А., Козлової Г.Ю.

З питання 14 порядку денного Зборiв: Про обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї.

Рiшення прийняте. 
Обрали до складу Ревiзiйної комiсiї наступних осiб: Назарук Людмила Ананiївна, Шевчук Лариса
Валентинiвна, Юрченко Сергiй Вiкторович. 

З питання 15 порядку денного Зборiв: 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. 

Рiшення прийняте. 
Затвердили запропонованi 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.

З питання 16 порядку денного Зборiв: Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом
оформлення додатку до нього. Затвердження змiн та доповнень до Статуту Товариства. 

Рiшення прийняте. 
Внесли змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом оформлення додатку до нього.
Затвердили змiни та доповнення до статуту Товариства. Уповноважили голову правлiння
Товариства Загороднюка О.О. пiдписати змiни до статуту Товариства, оформленi у виглядi додатку
до нього. 

З питання 17 порядку денного Зборiв: Про внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства,
шляхом викладення їх в новiй редакцiї. 

Рiшення прийняте. 
Не вносити змiни до внутрiшнiх положень Товариства та не викладати їх в новiй редакцiї. 

З питання 18  порядку денного Зборiв: Про попереднє схвалення значних правочинiв Товариства. 

Рiшення прийняте. 
Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльше
одного року з дня прийняття рiшення зборами. А саме: договори купiвлi - продажу основних засобiв,
оборотних та необортних активiв, нематерiальних активiв, договорiв про надання послуг
(виконання робiт), в тому числi якi можуть укладатися за результатами проведення процедур
закупiвлi за державнi кошти, крдеитнi договори, договори застави та iпотечнi договори, договори
поруки, будь - якi iншi договори гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв або декiлькох
пов'язаних договорiв може становити до двадцяти  мiльйонiв гривень. Уповноважили Наглядову
раду Товариства, на виконання даного рiшення, прийнятого акцiонерами, надавати Товариству
погодження чи вiдмову вiд погодження конкретних правочинiв, що вчиняються Товариством.
Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку
встановленому Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства, за отриманням
погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числi i тих
правочинiв, попереднє погодження на вчинення яких надане акцiонерами.

Голова Зборiв: _________________ Iванчук Марина Миколаївна



Секретар Зборiв: __________________ Даутiна Оксана Миколаївна

Вид загальних зборів

Кворум зборів  94.150000000000
Опис ПРОТОКОЛ № 01-2012/П

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ"
(код 01431334)
(надалi також - товариство)

м. Київ "14" листопада 2012 року

Кворум загальних зборiв 94, 15 %

Спосiб голосування Бюлетенями 

Голова зборiв привiтала всiх присутнiх на зборах та повiдомили, що до порядку денного
позачергових загальних зборiв ПАТ "Тутковський" включено наступнi питання: 

1. Про обрання секретаря зборiв та затвердження регламенту проведення зборiв. 
2. Про припинення повноважень голови та членiв лiчильної комiсiї, обраних на загальних зборах
23.04 2012 року. Про обрання лiчильної комiсiї.
3. Про попереднє схвалення значного правочину Товариства (договору про внесення змiн до
договору оренди земельної дiлянки вiд 28.02. 2000 року, реєстровий № 792). 
4. Про надання повноважень наглядовiй радi щодо погодження iнших умов договору про внесення
змiн до договору оренди земельної дiлянки вiд 28.02. 2000 року, реєстровий   № 792, уповноваження
осiб на його пiдписання. 
5. Про попереднє схвалення iнших значних правочинiв Товариства. 

З питання 1 порядку денного Зборiв: Про обрання секретаря зборiв та затвердження регламенту
проведення зборiв. 

Рiшення прийняте. 
Обрали секретарем зборiв Даутiну Оксану Миколавїну. Затвердили 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 2 порядку денного Зборiв: Про припинення повноважень голови та членiв лiчильної
комiсiї, обраних на загальних зборах 23.04 2012 року. Про обрання лiчильної комiсiї.

Рiшення прийняте. 
Припинили повноваження лiчильної комiсiї, обраної на загальних зборах 23.04. 2012 року. А саме
припинили повноваження голови лiчильної комiсiї  - Андрєєвої Iрини Миколаївна, членiв
лiчильної комiсiї - Луценко Вiри Дмитрiвна, Братко Ольги Василiвни. Обрали лiчильну комiсiю в
наступному складi: голова лiчильної комiсiї Андрєєва Iрина Миколаївна, члени лiчильної комiсiї:
Задорожний Захар Iванович, Луценко Вiра Дмитрiвна. 

З питання 3 порядку денного Зборiв: Про попереднє схвалення значного правочину Товариства
(договору про внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки вiд 28.02. 2000 року, реєстровий
№ 792).

Рiшення прийняте. 
Вiдповiдно до ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" прийняли рiшення про вчинення
Товариством значного правочину (попередньо схвалили значний правочин). А саме: погодили
(схвалили) договiр про  внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки вiд 28.02. 2000 року,
реєстровий № 792, зокрема в частинi змiни розмiру орендної плати та нормативної грошової оцiнки
земельної дiлянки

З питання 4 порядку денного Зборiв: Про надання повноважень наглядовiй радi щодо погодження
iнших умов договору про внесення змiн до договору оренди земельної дiлянки вiд 28.02. 2000 року,
реєстровий   № 792, уповноваження осiб на його пiдписання.

Рiшення прийняте. 

Дата проведення 14.11.2012

Чергові Позачергові
X



Надали повноваження наглядовiй радi Товариства погодити iншi умови договору про внесення змiн
до договору оренди земельної дiлянки вiд 28.02. 2000 року, реєстровий № 792,  а також
уповноважити осiб на його пiдписання. 

З питання 5 порядку денного Зборiв: Про попереднє схвалення iнших значних правочинiв
Товариства. 

Рiшення прийняте. 
Попередньо схвалили значнi правочини, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльше
одного року з дня прийняття рiшення зборами. А саме: договори купiвлi - продажу основних засобiв,
оборотних та необортних активiв, нематерiальних активiв, договорiв про надання послуг
(виконання робiт), в тому числi якi можуть укладатися за результатами проведення процедур
закупiвлi за державнi кошти, кредитнi договори, договори застави та iпотечнi договори, договори
поруки, будь - якi iншi договори гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв або декiлькох
пов'язаних договорiв може становити до ста  мiльйонiв гривень. Уповноважили Наглядову раду
Товариства, на виконання даного рiшення, прийнятого акцiонерами, надавати Товариству
погодження чи вiдмову вiд погодження конкретних правочинiв, що вчиняються Товариством.
Зобов'язали Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку
встановленому Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства, за отриманням
погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числi i тих
правочинiв, попереднє погодження на вчинення яких надане акцiонерами.

Голова Зборiв: _________________ Iванчук Марина Миколаївна

Секретар Зборiв: __________________ Даутiна Оксана Миколаївна



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публічне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

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

Серія АВ № 581322

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Опис Рiшення про обрання депозитарiю та затвердження умов договору з ним
прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО" (з 2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"), що
оформлено протоколом № 0107-10 вiд 23.07.2010 року.

(044) 279-10-78, 377-70-16Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон (044) 279-10-78, 377-70-16

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

Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"

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

Серія АГ №399379

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
зберiгача

Опис Рiшення про обрання зберiгача та затвердження умов договору з ним
прийнято загальними зборами акцiонерiв ВАТ "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО" (з 2011р. нова назва ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"), що
оформлено протоколом № 0107-10 вiд 23.07.2010 року.

(044) 568-52-36Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

25.10.2010

Міжміський код та телефон (044) 568-52-36

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ "

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

Свідоцтво №0673

Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство



Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

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

аудиторів рішенням Аудиторської палати України від 30.03.2001р №100.
Термін дії Свідоцтва до 24.02.2016р.

(044) 547-91-00Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон (044) 547-91-00



11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Доля у
статутному
капіталі,%

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

11. Відомості про цінні папери емітента

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

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

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

           0.25        24000000      6000000.00 100.000000
000000

UA4000083588

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

Опис



ОПИС БІЗНЕСУ

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

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

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
Органiзацiйна  структура ПАТ складається з відділу виробництва
(лабораторія хімічного аналізу, обслуговуюча
дільниця,тепло-сантехнічна дільниця, господарський відділ,
транспортна дільниця, АГД); управління та адміністрації
(адміністрація Товариства, бухгалтерія, відділ маркетингу та продажу,
відділ по роботі з персоналом, медпункт); правління відділу охорони.

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

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

Визнання виручки
Виручка визнається у тому разі, якщо отримання економічних вигід
Компанією оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно
оцінена. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої



винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податків або
мит із продажу. Для визнання виручки також повинні виконуватись такі
критерії:
Дохід від реалізації товарів(робіт,послуг).
Дохід від реалізації визнається за умови, що сума доходу може бути
достовірно визначена, та коли значні ризики та вигоди, пов'язані з
правом власності на товар, переходять до покупця, зазвичай, при
доставці товарів.
Податки
Податок на додану вартість
Доходи, витрати, активи  визнаються за вирахуванням суми податку на
додану вартість (ПДВ), крім таких випадків:
ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, не відшкодовується
податковим органом; в такому разі ПДВ визнається як частина витрат на
придбання активу або частина витратної статті, залежно від обставин;
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з
українським податковим законодавством на основі оподатковуваного
доходу і витрат, відображених компаніями в їх податкових деклараціях.
В 2012 році ставка податку на прибуток підприємств складала 21%.
Поточні податкові зобов'язання та активи за поточний і попередній
періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим органам
або підлягає відшкодуванню податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань
станом на дату складання балансу по всіх тимчасових різницях між
податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю,
відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних
тимчасових різницях.
На кожну балансову дату Компанія переглядає балансову вартість
відстрочених податкових активів і зменшує їх балансову вартість, якщо
більше не існує ймовірності одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, що дозволив би реалізувати суму такого відстроченого
податкового активу.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання визначаються за
податковими ставками (та податковими законами), застосування яких
очікується у році, в якому відбудеться реалізація активу чи погашення
зобов'язання, на основі діючих або оголошених на дату балансу
податкових ставок і положень податкового законодавства.
Відстрочений податок на прибуток, що стосується операцій, які
обліковуються не в звіті про прибутки та збитки, обліковується
відповідно. Відстрочений податок на прибуток, пов'язаний зі статтями,
які відображаються безпосередньо в складі капіталу, відображається в
складі капіталу.
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання
підлягають взаємозаліку при наявності повного юридичного права
зарахувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових
зобов'язань, та якщо відстрочені податкові активи та зобов'язання
стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового
органу.
Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи
Первісне визнання, та оцінка



Згідно з положеннями МСБО 39, фінансові активи класифікуються
відповідно як фінансові активи за справедливою вартістю ; позики та
дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення або
інвестиції, наявні для продажу або як похідні інструменти призначені
для хеджування при ефективному хеджуванні. Компанія визначає
класифікацію її фінансових активів при первісному визнанні.
При первісному визнанні фінансові активи оцінюються за справедливою
вартістю плюс (у випадку, якщо інвестиції не класифікуються як
фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки
як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язані зі
здійсненням операції.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів, умови
яких вимагають передачі 
активів у строки, встановлені законодавством або прийняті на
відповідному ринку, відображаються на дату операції, тобто на дату,
коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцінка.
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації у
такий спосіб: 
Позики та дебіторська заборгованість
Позики і дебіторська заборгованість являють собою непохідні фінансові
активи з установленими або обумовленими виплатами, які не котируються
на активному ринку. Після первісного визнання такі фінансові активи
оцінюються за амортизованою вартістю, визначеною з використанням
методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збитків від
знецінення. Амортизована вартість розраховується з урахуванням
дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат,
які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизація на основі використання ефективної процентної ставки
включається до складу доходів від фінансування у звіті про прибутки
або збитки. Витрати, обумовлені знеціненням, визнаються у звіті про
прибутки та збитки у складі витрат із інших операційних витрат.
Справедлива вартість інвестицій, що знаходяться в активному обігу на
організованих фінансових ринках, визначається за ринковими
котируваннями, запропонованими покупцями, на момент закінчення торгів
на дату звітності. Справедлива вартість інвестицій, що не мають
активного обігу на ринку, визначається з використанням методик
оцінки. Інвестиції в інструменти капіталу, які не котируються на
ринку, і справедлива вартість яких не може бути достовірно оцінена,
відображаються за собівартістю.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак
знецінення фінансового активу або Компанії фінансових активів.
Фінансовий актив або Компанія фінансових активів вважаються
знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивна ознака
знецінення в результаті однієї або більше подій, що відбулися після
первісного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), які
мали вплив на очікувані майбутні грошові потоки за фінансовим активом
або Компанією фінансових активів, що піддається надійній оцінці.
Ознаки знецінення можуть включати зазначення того, що боржник або
Компанія боржників зазнають істотних фінансових труднощів, не можуть
обслуговувати свою заборгованість або несправно здійснюють виплату
процентів або основної суми заборгованості, а також імовірність того,
що з ними буде проведена процедура банкрутства або іншої фінансової



реорганізації. Крім цього, до таких ознак відносяться спостережувані
дані, що вказують на наявність зниження очікуваних майбутніх грошових
потоків за фінансовим інструментом, що піддається оцінці, зокрема,
зміна обсягів простроченої заборгованості або економічних умов, що
знаходяться у певному взаємозв'язку з відмовами від виконання
зобов'язань з виплати боргів.
Фінансові зобов'язання
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСФЗ 39,
класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, переоцінюванні
за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики,
або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при
ефективному хеджуванні. Компанія класифікує свої фінансові
зобов'язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю,
зменшеною у випадку позик і кредитів на витрати безпосередньо
пов'язані з їх отриманням згідно угоди.
Фінансові зобов'язання Компанії включають торгову та іншу
кредиторську заборгованість і процентні кредити та позики.
Подальша оцінка
Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська
заборгованість з визначеним строком погашення оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки. Торгова та інша кредиторська заборгованість без визначеного
строку погашення оцінюється за собівартістю.
Після первісного визнання процентні кредити і позики оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної
ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями
визнаються у звіті про прибутки та збитки при припиненні їх визнання,
а також по мірі нарахування амортизації з використанням ефективної
процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або
премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є
невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація
ефективної процентної ставки включається до складу фінансових витрат
у звіті про прибутки або збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання у звіті про фінансовий стан
припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його
дії минув.
Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням
перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або якщо умови
наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни
обліковуються як припинення визнання первісного зобов'язання і
початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій
вартості визнається у звіті про прибутки та збитки.
Згортання фінансових інструментів
Згортання фінансових активів і фінансових зобов'язань з відображенням
підсумку в балансі здійснюється тільки за наявності юридично
закріпленого права провести згортання визнаних сум та наміру
здійснити розрахунок на нетто-основі або реалізувати актив одночасно
з погашенням зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими



здійснюється на активних ринках на кожну звітну дату, визначається
виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерів (котирування на
купівлю для довгих позицій і котирування на продаж для коротких
позицій), без вирахування витрат за угодою.
Для фінансових інструментів, торгівля якими не здійснюється на
активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом
застосування відповідних методик оцінки. Такі методики можуть
включати використання цін нещодавно проведених на комерційній основі
операцій, використання поточної справедливої вартості аналогічних
інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі
оцінки.
Основні засоби
Компанія відображає основні засоби за первісною вартістю придбання
або будівництва, без включення витрат на поточне обслуговування, за
вирахуванням накопиченої амортизації та знецінення. Первісна вартість
включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин обладнання
при дотриманні необхідних умов визнання активів.
На кожну звітну дату керівництво аналізує наявність можливих ознак
знецінення основних засобів. За наявності зазначених ознак
керівництво Компанії виробляє оцінку суми очікуваного відшкодування,
яка визнається рівною найбільшою з двох величин: справедливої
вартості активу, за вирахуванням витрат на продаж, і цінності
використання активу. При цьому балансова вартість активів зменшується
до величини суми очікуваного відшкодування, а різниця визнається у
вигляді витрат(збитку від знецінення) в звіті про фінансові
результати. Збиток від знецінення, визнаний за активами в попередні
звітних періодах, сторнується у випадку змін в оціночних показниках,
використовуваних для визначення суми очікуваного відшкодування
активів.
Об'єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або
коли одержання економічних вигод від його подальшого використання або
вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зі
зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими
надходженнями від вибуття активу і його балансовою вартістю)
включаються до звіту про прибутки і збитки за рік, у якому актив був
знятий з обліку.
Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом  2012 року
проводились підприємством відповідно до вимог МСФЗ 16 "Основні
засоби", та на підставі "Інструкції по порядку ведення обліку
необоротних активів" та облікової політики.
Компанія приймає до обліку, як основні засоби, об'єкти з терміном
служби більше 1 року (у тому числі об'єкти, що знаходяться на
державній реєстрації) використовувані у виробничій, торгівельній
діяльності, а також для цілей адміністративного управління. Об'єкти,
що відповідають критеріям "Майно, призначене для продажу",
враховуються відособлено у складі необоротних активів для продажу. 
Амортизація основних засобів, крім незавершеного будівництва,
нараховується за прямолінійним методом протягом передбачуваного
строку корисного використання активів. Строки корисного використання
аналізуються і, при необхідності, коригуються за станом на кожну
звітну дату.
Компанія нараховує амортизацію окремо по кожному істотному компоненту
об'єкта основних засобів.
Витрати на утримання об'єктів основних засобів відносяться на витрати



в момент їх виникнення. Витрати на реконструкцію і модернізацію
капіталізуються, а замінені об'єкти списуються.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії
будівництва та обліковується по собівартості. Вона включає вартість
будівництва, інші прямі витрати та аванси видані, які пов'язані з
будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується до тих пір,
поки відповідний актив не буде добудований та введений в експлуатацію
Оренда
Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки
оренди, відбувається на базі аналізу змісту операції на дату
виникнення відносин оренди. При цьому необхідно встановити, чи
залежить виконання угоди від використання конкретного активу або
активів та чи переходить право використання активу в результаті даної
операції.
Компанія в якості орендаря
Фінансова оренда (лізинг), за якою до Компанії переходять практично
усі ризики і вигоди, пов'язані з володінням орендованим активом,
капіталізується на дату початку строку дії оренди у сумі справедливої
вартості орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумі
дисконтованої вартості мінімальних орендних платежів.
Орендні платежі розподіляються між вартістю фінансування та
зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фіксованої
ставки процента на непогашену суму зобов'язань. Вартість фінансування
відображається безпосередньо у звіті про прибутки та збитки.
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про
сукупні прибутки та збитки прямолінійним методом протягом усього
строку оренди.
Компанія в якості орендодавця
Договори оренди за якими у Компанії залишаються практично всі ризики
і переваги від володіння активом, класифікуються як оперативна
оренда. Первісні прямі витрати, понесені при заключенні договору
операційної оренди включаються в балансову вартість переданого в
оренду актива і визнаються протягом терміну оренди на тій же основі,
що і дохід від оренди. Умовні платежі по оренді визнаються у складі
виручки в тому періоді, в якому вони були отримані.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом
або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого періоду
часу для його підготовки до використання відповідно до намірів
Компанії або до продажу, капіталізуються як частина первісної
вартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на
витрати у тому звітному періоді, в якому вони були понесені. Витрати
на позики включають процентні витрати та інші витрати, понесені
компанією у зв'язку з позичанням коштів.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час
придбання. Після первісного визнання за собівартістю, придбані
нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом
очікуваного періоду корисного використання, та оцінюються на предмет
втрати корисності при наявності ознак такої втрата корисності. 
Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів
протягом  2012 року здійснювалися підприємством у відповідності до



норм МСФЗ 38 "Нематеріальні активи", та на підставі "Інструкції по
порядку ведення обліку необоротних активів" та облікової політики.
Інші об'єкти (ліцензії, патенти, невиняткові права користування
комп'ютерними програмами з терміном служби не більше 1 року), не
визнаються нематеріальними активами і враховуються у складі витрат
майбутніх періодів. 
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про
сукупний прибуток в тій категорії витрат, яка відповідає функції
нематеріального активу.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою
вартістю реалізації. 
Собівартість включає вартість придбання, а також затрати, які були
понесні для приведення запасів до стану і місцезнаходження, в якому
вони знаходяться. Вартість запасів розраховується по принципу
середньозваженої вартості і включає в себе витрати на придбання
запасів, витрати на транспортування і доведення до поточного стану.
Чиста вартість реалізації являє собою ймовірну ціну реалізації за
вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з
доведенням продукції до готовності, та витрат на її реалізацію.
Зменшення корисності не фінансових активів
Станом на кожну звітну дату Компанія визначає ознаки можливого
зменшення корисності активу. Якщо такі ознаки існують, або якщо
необхідно виконати щорічне тестування активу на зменшення корисності,
Компанія виконує оцінку вартості очікуваного відшкодування активу.
Вартість очікуваного відшкодування активу визначається як більша з
наступних величин: справедлива вартість активу або одиниці, що
генерує грошові потоки, за вирахуванням витрат на реалізацію, та
вартості використання активу. Вартість очікуваного відшкодування
активу визначається для окремого активу, крім випадків коли актив не
генерує потоки грошових коштів, які, в основному, незалежні від
потоків, що генеруються іншими активами або Компаніями активів.
Якщо балансова вартість активу перевищує його вартість очікуваного
відшкодування, актив вважається знеціненим та списується до вартості
очікуваного відшкодування. При оцінці вартості використання майбутні
грошові потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до
оподаткування, яка відображає поточну ринкову оцінку вартості грошей
у часі та ризики, властиві активу. При визначенні справедливої
вартості за вирахуванням витрат на реалізацію застосовується
відповідна методика оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оціночними
коефіцієнтами або іншими доступними індикаторами справедливої
вартості. Збитки від зменшення корисності активів визнаються в
окремому рядку у звіті про прибутки та збитки за винятком раніше
дооцінених активів, дооцінка яких визнавалась в складі іншого
сукупного доходу. В цьому випадку збитки від зменшення корисності
також визнаються в складі іншого сукупного доходу в межах суми
попередньої дооцінки.
На кожну звітну дату Компанія визначає ознаки того, чи раніше визнані
збитки від зменшення корисності активу, за виключенням гудвілу,
зникли або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується
відшкодовувана сума активу чи одиниці, що генерує грошові потоки.
Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються тільки в
тому разі, якщо відбулись зміни в оцінках, які використовувались для
визначення суми відшкодовування активу, після останнього визнання



збитку від зменшення корисності. У вказаному випадку балансова
вартість активу збільшується до його відшкодовуваної суми. Отримана
сума не може перевищувати балансову вартість (за вирахуванням
амортизації), за якою даний актив визнавався б у разі, якщо в
попередні роки не був би визнаний збиток від зменшення корисності.
Таке відновлення вартості визнається у звіті про прибутки та збитки,
за виключенням випадків, коли актив враховується за переоціненою
вартістю. В останньому випадку відновлення вартості враховується як
приріст вартості від переоцінки.
Передплати видані
Передплати постачальникам відображаються за вартістю, за вирахуванням
ПДВ за вирахуванням резерву зменшення корисності цих інструментів.
Резерв зменшення корисності нараховується у випадку, коли існують
об'єктивні свідчення того, що Компанія не отримає активів чи послуг в
повному обсязі згідно з умовами виданих передплат. Сума резерву
розраховується як різниця між балансовою вартістю та вартістю, що
може бути відшкодована. Збитки від зменшення корисності визнаються в
звіті про сукупні прибутки та збитки в складі інших операційних
витрат.
Грошові кошти 
Грошові кошти, що представлені в звіті про фінансовий стан,
складаються з грошових коштів на банківському рахунку та готівки в
касі.
Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Компанія має теперішнє юридичне
або конструктивне зобов'язання внаслідок минулих подій, та існує
імовірність того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума
зобов'язання може бути достовірно оцінена. Якщо Компанія очікує, що
забезпечення повністю або частково буде відшкодоване, наприклад,
внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як
окремий актив, але лише тоді, коли отримання компенсації фактично
визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву
відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за вирахуванням
відшкодування.
У випадку, коли вплив зміни вартості грошей у часі є суттєвим, сума
забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потоків
грошових коштів, із застосуванням ставки дисконту до оподаткування,
що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі, а також,
за їх наявності, ризики, пов'язані з певним зобов'язанням. При
застосуванні дисконтування, збільшення суми забезпечення, що
відображає плин часу, визнається як фінансові витрати.

Текст аудиторського висновку

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"
(свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності №
0673,
рішення Аудиторської палати України від 30.03.2001 р. № 100)
м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00
код 22895859, р/р 2600030454 в АБ "Укргазбанк", МФО 320478

Керівництву Публічного акціонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"  
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 



А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К
(звіт незалежного аудитора)
щодо попередньої фінансової звітності  Публічного акціонерного
товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"   за 2012 рік
м. Київ
22  квітня  2013 р.

На підставі договору № 28/12-ПАТ про надання аудиторських послуг від
28 грудня   2011 року та у відповідності до Законів України: "Про
аудиторську діяльність" (3125-12), "Про цінні папери і фондовий
ринок" (3480-4), "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" (448/996-ВР), "Про господарські товариства" (1576-12), "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14), до
вимог "Положення про порядок подання інформації компанією з
управління активами про результати діяльності інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)"
(Рішення ДКЦПФР № 216  від 01.08.2002 р.), а також до  вимог
"Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті
інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку"
(Рішення  ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006р.), "Вимог  до аудиторського
висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів" (Рішення
ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.), незалежною аудиторською фірмою
"АУДИТ-ТЕСТ" проведено аудит попередньої  фінансової звітності
Публічного  акціонерного товариства  "ТУТКОВСЬКИЙ"   (далі - ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ"  , також - Товариство)  за 2012  рік  у складі  Балансу
(Звіту про фінансовий стан) Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний доход), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний
капітал,  описи важливих аспектів облікової політики та інших
пояснювальних приміток (надалі разом - "попередня фінансова
звітність"). 
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом
із використанням концептуальної основи спеціального призначення, що
ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ1 "Перше
застосування МСФЗ".
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування
інформації, яка буде використана для формування  порівняльної
інформації при  складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом
на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть
зроблені у разі змін вимог стандартів та тлумачень.

Основні відомості про емітента

Найменування товариство Публічне  акціонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ"

Код ЄДРПОУ 0 1 4 3 1 3 3 4
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

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої
фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою
спеціального призначення, описаною в примітці 2. Управлінський
персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль,
який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок
шахрайства або помилки.
Місце проведення аудиту - м. Київ, вул.  Дубровицька, будинок 28
Дата початку проведення аудиту - 18  лютого  2013 р.
Дата закінчення проведення аудиту - 22 квітня   2013 р.
Відповідальність аудитора та опис аудиторської перевірки.
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо  попередньої
фінансової звітності ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  на основі результатів
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА
720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що
містять перевірену аудитором  фінансову звітність", МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите
фінансової звітності", МСА 570 "Безперервність", МСА 705 "Модифікації
думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 800
"Особливі міркування - аудити фінансової звітності, складеної
відповідно до концептуальних основ спеціального призначення". 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 попередньої  фінансової
звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень  попередньої фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку  цих ризиків,
аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується
складання суб'єктом господарювання  попередньої 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  попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази
для висловлювання умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлювання умовно-позитивної думки.
Управлінський персонал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  не проводив тест на



знецінення основних засобів на 31.12.2012 року. Ми не мали необхідної
інформації  на підставі якої можна визначити індикатори, які б
свідчили про наявність або відсутність  ознак знецінення основних
засобів. Примітки до фінансової звітності ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2012
рік  не включають всі розкриття згідно вимог МСФЗ, а саме:
інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих
П(С)БО на МСФЗ, політику управління ризиками, розкриття операцій із
зв'язаними особами,  відомості про  персонал та оплату праці, цілі,
політика та процеси в області управління капіталом.
Висловлювання умовно-позитивної  думки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у
параграфі "Підстава для  висловлення умовно-позитивної думки",
попередня фінансова звітність ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ", станом на 31.12.2012
року, та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх
суттєвих аспектах до концептуальної основи спеціального призначення,
включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та
тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик,
що, як очікується будуть прийняті на дату, коли управлінський
персонал підготує повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ
станом на 31.12.2013 року. 

Пояснювальний параграф  та обмеження щодо використання
Звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за
МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий стан), по два
Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід),  Звіти про
рух грошових коштів, Звіти про власний капітал і відповідні примітки
(в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається
МСФЗ), може забезпечити достовірне відображення фінансового стану ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ". Попередню фінансову звітність ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"   було
складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ.
Таким чином, попередня фінансова звітність  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"    може
бути не прийнятою для інших цілей. 
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних
паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
29.09.2011р. № 1360.
1. Відповідність  вартості чистих активів вимогам законодавства.
На 31.12.2012 р. вартість чистих активів Товариства, що розрахована
за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих
активів акціонерних товариств" (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485)
складає 18 473  тис. грн. Величина чистих активів Товариства  більше
величини статутного капіталу, 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 Комісії разом з фінансовою звітністю 
При виконанні аудиту не встановлено 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.



3. Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного
року, порядку
Протягом 2012 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
ДКЦПФР.
Порядок виконання значних правочинів  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" в 2012 році
відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства".
Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у ПАТ
"ТУТКОВСЬКИЙ" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства", забезпечує ефективну діяльність Товариства, рівновагу
впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин. 
Служба внутрішнього аудиту в ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" відсутня.

4. Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства 
При виконанні завдання з аудиту у відповідності до МСА, отримано
достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ
"
Код ЄДРПОУ 22895859
Реєстраційні дані Зареєстроване Деснянською районною державною
адміністрацією у м. Києві 04 жовтня 1994 р., 
№ 22895859
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру
суб'єктів аудиторської діяльності № 0673 Рішення  АПУ № 100 від
30.03.2001 р., 
термін дії - до 30.03.2006 р.,
термін дії продовжено до 02.03.2011 р. Рішенням АПУ №160/3 від
02.03.2006 р., 
термін дії продовжено до 24.02.2016 року Рішенням АПУ №228/4 від
24.02.2011 р.
№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру
аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки  фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів
Серія АБ № 001416  видане  ДКЦПФР  28.04.11 р., Рішення № 469, 
термін дії - до 24.02.2016 р. 
Телефон, 
поштова та електронна адреса т. 547-91-00, 
02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, audit-test@mail.ru

Керівник Кириленко Олена Анатоліївна
Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці К
ириленко Олена Анатоліївна
№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо



присвоєння кваліфікації аудитора Серія А № 001156 Рішення  АПУ №
14 від 28.04.1994р., 
термін дії  продовжено до 28.04.2018 р. 
Рішенням АПУ № 267/2 від 04.04.2013 р.
Дата початку проведення аудиту 18 лютого 2013 р.
Дата закінчення проведення аудиту 22 квітня  2013 р.
Дата   і номер Договору на проведення аудиту № 28/12-ПАТ про
надання аудиторських послуг       від 28 грудня  2011 р.,  
Додаткова угода від  18 лютого 2013 р.

Директор 
ПП АФ "АУДИТ-ТЕСТ"                               О. Кириленко

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
Основнi види продукцiї - прилади для проведення геофiзичних
дослiджень нафтових, газових та вугiльно-рудних свердловин
електричними, акустичними, та радiоактивними методами. До приладiв
радiоактивного каротажу вiдносяться: РК-П, ГК-П, СРК, СРК-01, СРК-73
та iншi. До приладiв акустичного каротажу вiдносяться: ЕК-1, ЕК-АГАТ,
МК-Г, МК-УЦ та iншi, у тому числi прилади iндукцiйного каротажу
АIК-5М, IКЗ-2 та iншi.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв (2008-2012) було придбано основних засобiв на
загальну суму 16857 тис.грн., вiдчужено - на загальну суму 744 тис.
грн.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість основних засобів складає



22 045 тис. грн., в т.ч.:
" Будинки, споруди та передавальні пристрої - 16 705 тис. грн. ;
" Машини та обладнання- 4 306 тис. грн. ;
" Транспортні засоби -  574 тис. грн. ;
" Інші основні засобі -   460 тис. грн.

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

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
За результатами дiяльностi Товариства в 2012 роцi фактiв накладення
та виплати штрафiв не було.

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

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Вартість укладених, але не виконаних договорiв, на кiнець звiтного
перiоду складає 935 тис.грн.

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



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

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

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
У звiтному перiодi судових справ, стороною в яких виступає емiтент,
не було.

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



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

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

   17961.0001.Виробничого призначення    21292.000      318.000      391.000    18279.000    21683.000
   15867.000- будівлі та споруди    16343.000        0.000        0.000    15867.000    16343.000
    1372.000- машини та обладнання     4306.000        0.000        0.000     1372.000     4306.000
     222.000- транспортні засоби      183.000      318.000      391.000      540.000      574.000
     500.000- інші      460.000        0.000        0.000      500.000      460.000
     362.0002.Невиробничого призначен      362.000        0.000        0.000      362.000      362.000
     362.000- будівлі та споруди      362.000        0.000        0.000      362.000      362.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
   18323.000Усього    21654.000      318.000      391.000    18641.000    22045.000

Пояснення : Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець 2012р. 35074 тис.грн. Сума
нарахованого зносу: 13029 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 37%.
Ступiнь використання основних засобiв: 100%. Обмеження на використання майна
емiтента не має.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(18473.000 тис.грн. ) більше скоригованого

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

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       18473
        6000
        6000

       18470
        6000
        6000



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X        5142.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X        5142.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X         168.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X        3146.00X X
Інші зобов'язання X       11560.00X X
Усього зобов'язань X       20016.00X X
Опис: Протягом 2012 року Товариство довгостроковими

кредитами банкiв  не  користувалось. Станом на
31.12.2012 року довгостроковi зобов'язання на суму 5
142 тис. грн., складаються з  довгострокових  векселiв
виданих. Протягом 2012р. отримана безвiдсоткова
фiнансова допомога на зворотнiй основi на суму 3146,0
тис. грн. , строком погашення 31.05.2014р.



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

Дата виникнення події
Дата оприлюднення

Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

23.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 23.04.2012
26.09.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.09.2012
31.10.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 01.11.2012



2012

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  2  1

20112  1  0
20103  1  0

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

Реєстраційна комісія
Так

Акціонери
Реєстратор

Ні
X

X

Інше

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

Державна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
Підняттям рук
Інше

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

Реорганізація
Так

Внесення змін до статуту товариства

Ні

Прийнятя рішення про зміну типу товариства

Інше схвалення значного правочину

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

Депозитарій

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

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



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні

Іншi

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

(осіб)
  5

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

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

  1
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше10% акцій   5
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний

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

_____Ні

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги

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

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

Так

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

Ні

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

Інше

X

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

X

Іншi



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

Члени правління ( директор )
Загальний відділ

Засідання
правління

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

Кількість членів ревізійної комісії _____  3

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

осіб.

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

Засідання
наглядової ради

Загальні збори
акціонерів

Так

Секретар спостережної ради
Корпоративний секретар

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
акціонерами

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Ні

Ні

Так
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Інше

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні

Так

Ні
Ні

Так
Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні
Так

Ні

Так
Так

Ні
Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні
Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)

Ні
X

Інше

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто
суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах
акціонерного товариства ? (так/ні)

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

______Ні

X
X

X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі ДКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

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

Ні

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

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

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Правління або директор
X

Інше

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

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

Ні

Інше

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

Ревізійна комісія
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу ?

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше аудитор

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



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні

Інше

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

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

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

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

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________

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

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

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

Не задовольняв професійний рівень особи
Так

Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:

Ні

Інше прийняття рішення про дематеріалізацію

акціонерів
суду

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

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



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

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

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.

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

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.

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

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

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

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

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

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

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

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

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

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

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.



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

наявність механізму розгляду скарг;

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

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

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ

Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО IНСТРУМЕНТIВ I ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________04114 М. КИЇВ ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН  ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА,

БУД.28

01431334
8038000000

112

         0

26.51 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2012 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 277 235
Основні засоби:

залишкова вартість 030 18641 22045
первісна вартість 031 31190 35074
знос 032 ( 12549 ) ( 13029 )

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

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 19591 23035
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 1387 1834

готова продукція 130 2087 2145

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 1775 4247
первісна вартість 161 1775 4483
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) ( 236 )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 -- 1

Інша поточна дебіторська заборгованість 210           16           10

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 119 37
первісна вартість 011 860 879
накопичена амортізація 012 ( 741 ) ( 842 )

Інші фінансові інвестиції 045 554 718
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 -- --
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 -- --
незавершене виробництво 120 1206 1195

Товари 140 1201 1209
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 2929 2749
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 --     --

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

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

2013 01 01

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

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________88

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



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 -- --
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 238 144
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 3519 2476
з бюджетом 550 116 168

із внутрішніх розрахунків 600 -- --

Інші поточні зобов'язання 610 472 3472
Усього за розділом IV 620 7728 14069

V. Доходи майбутніх періодів 630 -- --
Баланс 640 32529 38574

Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Загороднюк Олексій Олексійович

Сахно Iрина Василівна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 6000 6000
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 8993 8993
Резервний капітал 340 356 356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3121 3124
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

1847318470380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 -- 85
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
85--430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 -- --
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 -- --
Відстроченні податкові зобов'язання 460 805 805
Інші довгострокові зобов"язання 470 5526 5142

59476331480Усього за розділом III

зі страхування 570 21 117
з оплати праці 580 43 237
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3319 7455

з позабюджетних платежів 560 -- --

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 152 218

в іноземній валюті 240 2 469
Інші оборотні активи 250 136 257
Усього за розділом II 260 10891 14334

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1927 1205

Баланс 280 32529 38574

у т.ч. в касі 231 -- --

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 120 --

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

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

605 -- --

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



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

01431334
8038000000

         0

112

26.51 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2012 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 (    --    ) (    --    )

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010        12177     --
Податок на додану вартість 015 ( 2029 ) (    --    )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 ( 61 ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035        10087     --
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 8069 ) (    --    )
Валовий:
Прибуток 050         2018     --
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060          732     --

Адміністративні витрати 070 ( 1635 ) (    --    )
Витрати на збут 080 ( 184 ) (    --    )
Інші операційні витрати 090 ( 2688 ) (    --    )

Прибуток 100     --     --

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 ( 1757 ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120     --     --
Інші доходи 130         2113     --
Фінансові витрати 140 ( 111 ) (    --    )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 221 ) (    --    )

Прибуток 170           24     --

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2013 01 01

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

061     --     --

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

091 (    --    ) (    --    )

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

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

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



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230         2225     --
Витрати на оплату праці 240         2799     --
Відрахування на соціальні заходи 250         1043     --
Амортизація 260         1340     --
Інші операційні витрати 270         2539     --
Разом 280         9946     --

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     24000000     24000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     24000000     24000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320       0.00013000     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330       0.00013000     --
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

Голова Правління __________ Загороднюк Олексій Олексійович

Головний бухгалтер __________ Сахно Ірина Василівна

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

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

    --           3220Прибуток

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

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

    --           3190Прибуток

(    --    )( 21 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ
Организаційно-правова форма господарювання ____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО IНСТРУМЕНТIВ I ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

01431334
8038000000

112

26.51 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2012 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2013 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010         6874     --
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020         5192     --
Повернення авансів 030          829     --
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035     --     --
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045     --     --
Отримання субсидій, дотацій 050     --     --
Цільового фінансування 060     --     --
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070     --     --
Інші надходження 080         5940     --

090         2988     --
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095         5151     --
Повернення авансів 100          479     --
Працівникам 105         2222     --
Витрат на відрядження 110     --     --
Зобов'язань з податку на додану вартість 115          401     --
Зобов'язань з податку на прибуток 120           21     --
Відрахувань на соціальні заходи 125         1153     --
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130         1209     --
Цільових внесків 140     --     --
Інші витрачання 145         5849     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150         -638     --
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170         -638     --
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180         2100     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190     --     --
          майнових комплексів 200     --     --

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

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250          214     --
          майнових комплексів 260     --     --

240          384     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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



1 2 3 4
Інші платежі 270     --     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280         1502     --
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300         1502     --

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

Отримані позики 320     --     --
Інші надходження 330     --     --
Погашення позик 340     --     --
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360          331     --
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370         -331     --
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390         -331     --
Чистий рух коштів за звітний період 400          533     --
Залишок коштів на початок року 410          154           40
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --     --
Залишок коштів на кінець року 430          687          154

Голова Правління __________ Загороднюк Олексій Олексійович

Головний бухгалтер __________ Сахно Iрина Василівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ
Орган державного управління_____________________________________________
Организаційно-правова форма господарювання _____________________________
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ

Одиниця виміру: тис. грн.

01431334
8038000000

         0

112

26.51 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2012

Стаття Код

1 2 3 4

НЕ ВИЗНАЧЕНО

Залишок на початок
року 010         6000     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --         8993

7 8

         356         3121

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

       18470

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

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

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

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

        6000     --     --         8993          356         3121     --     --        18470

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

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

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

Дооцінка
незавершеного
будівництва

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

Уцінка
незавершеного
будівництва

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

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

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

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

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

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

    --     --     --     --     --            3     --     --            3

2013 01 01

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



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

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

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

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

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

Погашення
заборгованості з
капіталу

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

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

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

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

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

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

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

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

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

Зменшення
номінальної
вартості акцій

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

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

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

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

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

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --     --     --            3     --     --            3

Залишок на кінець
року 300         6000     --     --         8993          356         3124     --     --        18473

Сахно Ірина Василівна_______Головний бухгалтер

Загороднюк Олексій Олексійович_______Голова Правління



ПАТ "Тутковський "
Попередня фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року 
разом с висновком  незалежного аудитора

ЗМIСТ
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ I ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПОПЕРЕДНIЙ ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
ПОПЕРЕДНIЙ ЗВIТ ПРО СУКУПНI ПРИБУТКИ
ПОПЕРЕДНIЙ ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ПОПЕРЕДНIЙ ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Керiвництву Публiчного акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"  

А У Д И Т О Р С Ь К И Й     В И С Н О В О К
(звiт незалежного аудитора)
щодо попередньої фiнансової звiтностi  Публiчного акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"   за 2012 рiк
м. Київ                                     22  квiтня  2013р.

На пiдставi договору № 28/12-ПАТ про надання аудиторських послуг вiд 28 грудня   2011 року та у вiдповiдностi до Законiв України: "Про
аудиторську дiяльнiсть"(3125-12), "Про цiннi папери i фондовий ринок" (3480-4),"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"
(448/996-ВР), "Про господарськi товариства" (1576-12), "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (996-14), до  вимог
"Положення про порядок подання iнформацiї компанiєю з управлiння активами про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування
(пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв)" (Рiшення ДКЦПФР № 216  вiд 01.08.2002 р.), а також до  вимог "Положення щодо пiдготовки
аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та
професiйними учасниками фондового ринку" (Рiшення  ДКЦПФР № 1528 вiд 19.12.2006р.), "Вимог  до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" (Рiшення  ДКЦПФР № 1360 вiд 29.09.2011 р.), незалежною аудиторською фiрмою "Аудит-Тест" проведено
аудит попередньої  фiнансової звiтностi  Публiчного  акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ"   (далi - ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  , також -
Товариство)  за 2012  рiк  у складi  Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний доход), Звiту про рух
грошових коштiв, Звiту про власний капiтал,  описи важливих аспектiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних примiток (надалi разом -
"попередня фiнансова звiтнiсть"). 
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням концептуальної основи спецiального призначення, що
'рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ1 "Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для формування  порiвняльної iнформацiї при
складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi у разi змiн вимог
стандартiв та тлумачень.
Основнi вiдомостi про емiтента
Найменування товариство Публiчне  акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ"  
Код ЄДРПОУ 0 1 4 3 1 3 3 4
Дата первинної реєстрацiї30.01.1992 р.
Мiсто проведення реєстрацiйної дiї Оболонська   районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя  
Юридична адреса та мiсцезнаходження 04114, м. Київ, вул.  Дубровицька, будинок 28
Основнi види дiяльностi 26.51  Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
41.20   Будiвництво житлових i нежитлових будiвель
46.90   Неспецiалiзована оптова торгiвля
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
71.12  Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою
спецiального призначення, описаною в примiтцi 2. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
Мiсце проведення аудиту - м. Київ, вул.  Дубровицька, будинок 28
Дата початку проведення аудиту - 18  лютого  2013 р.
Дата закiнчення проведення аудиту - 22 квiтня   2013 р.
Вiдповiдальнiсть аудитора та опис аудиторської перевiрки.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо  попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" на основi результатiв
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв  контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi
та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором  фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що
стосується шахрайства, при аудите фiнансової звiтностi", МСА 570 "Безперервнiсть", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 800 "Особливi мiркування -
аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення". Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й  виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть
не мiстить суттєвих викривлень.

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



Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо  сум i розкриттiв у попередньої  фiнансової
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень  попередньої фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку  цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання
суб'єктом господарювання  попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою
висловлювання думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом,  та оцiнку загального подання
попередньої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлювання умовно-позитивної думки.
Управлiнський персонал  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"  не проводив тест на знецiнення основних засобiв на 31.12.2012 року. Ми не мали необхiдної
iнформацiї  на пiдставi якої можна визначити iндикатори, якi б свiдчили про наявнiсть або вiдсутнiсть  ознак знецiнення основних засобiв.
Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2012 рiк  не включають всi розкриття згiдно вимог МСФЗ, а саме: iнформацiю, яка
пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, розкриття операцiй iз зв'язаними особами,  вiдомостi про  персонал та
оплату працi, цiлi, полiтика та процеси в областi управлiння капiталом.
Висловлювання умовно-позитивної  думки.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для  висловлення умовно-позитивної думки",
попередня фiнансова звiтнiсть  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ", станом на 31.12.2012 року, та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена в усiх
суттєвих аспектах до концептуальної основи спецiального призначення, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та
тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал
пiдготує повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року. 

Пояснювальний параграф  та обмеження щодо використання
Звертаємо увагу на те, що тiльки повний пакет фiнансової звiтностi за МСФЗ, який включає три Баланси (Звiти про фiнансовий стан), по два
Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд),  Звiти про рух грошових коштiв, Звiти про власний капiтал i вiдповiднi примiтки (в
тому числi порiвняльну iнформацiю до всiх примiток, що вимагається МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення фiнансового стану ПАТ
"Племiнний завод "Бортничi". Попередню фiнансову звiтнiсть ПАТ "Племiнний завод "Бортничi"   було складено в процесi змiни концептуальної
основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть  ПАТ "Племiнний завод "Бортничi"    може бути не прийнятою для
iнших цiлей. 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. №
1360.
1. Вiдповiднiсть  вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
На 31.12.2012 р. вартiсть чистих активiв Товариства, що розрахована за "Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств" (Рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485)  складає 18473  тис. грн. Величина чистих активiв Товариства  бiльше величини
статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України щодо вартостi чистих активiв акцiонерних товариств.

2. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом
цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю 
При виконаннi аудиту не встановлено наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.

3. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року, порядку
Протягом 2012 року вiдбулися подiї, що, згiдно ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", можуть вплинути на
фiнансово-господарський стан  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв.

Зокрема, вiдбулися змiни складу посадових осiб емiтента.
Особлива iнформацiя надана та опублiкована в вiдповiдних виданнях  ДКЦПФР.
Порядок виконання значних правочинiв  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" в 2012 роцi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".
Прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi
товариства", забезпечує ефективну дiяльнiсть Товариства, рiвновагу впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин. 
Служба внутрiшнього аудиту в ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" вiдсутня.

4. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 
При виконаннi завдання з аудиту у вiдповiдностi до МСА, отримано достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.

НайменуванняПриватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Аудит-Тест "
Код ЄДРПОУ 22895859
Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Деснянською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi 04 жовтня 1994 р., № 22895859
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0673, Рiшення  АПУ № 100 вiд
30.03.2001 р., 
термiн дiї - до 30.03.2006 р. термiн дiї продовжено до 02.03.2011 р. Рiшенням АПУ №160/3 вiд 02.03.2006 р., термiн дiї продовжено до 24.02.2016 року
Рiшенням АПУ №228/4 вiд 24.02.2011 р
№, серiя, дата видачi та термiн дiї свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки  фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв Серiя АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рiшення №
469, термiн дiї - до 24.02.2016 р. 
Телефон, поштова та електронна адреса т. 547-91-00, 02222,  м. Київ, вул. Пухiвська, 2, audit-test@mail.ru

Керiвник Кириленко Олена Анатолiївна
Iнформацiя про аудитора, який брав участь в аудиторськiй перевiрцi Кириленко Олена Анатолiївна
№, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора щодо присвоєння квалiфiкацiї аудитора Серiя А, № 001156, Рiшення  АПУ №  14 вiд
28.04.1994р., 
термiн дiї  продовжено до 28.04.2018 р. Рiшенням АПУ № 267/2 вiд 04.04.2013 р.
Дата початку проведення аудиту 18 лютого  2012р.



Дата закiнчення проведення аудиту 22 квiтня   2012р.
Дата   i номер Договору на проведення аудиту № 28/12-ПАТ про надання аудиторських послуг вiд 28 грудня   2011 р., Додаткова угода вiд
18,02.2013 р.

Директор ПП АФ "Аудит-Тест"                                                       Кириленко О.                                         

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку i затвердження фiнансової звiтностi

Керiвництво ПАТ "Тутковський"  несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi (МСФЗ).
У ходi пiдготовки фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
- Вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- Застосування об'рунтованих оцiнок i розрахункiв;
- Обов'язок дотримуватися принципiв МСФЗ i розкриття всiх iстотних вiдхилень вiд МСФЗ у фiнансовiй звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на принципi безперервностi дiяльностi органiзацiї.

Керiвництво пiдтверджує, що вище перерахованi принципи були дотриманi в процесi пiдготовки фiнансової звiтностi.

Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
- Ведення бухгалтерського облiку, що дозволяє в будь-який момент пiдготувати з достатнiм ступенем впевненостi  iнформацiю про фiнансовий
стан пiдприємства.
- Прийняття заходiв у межах своєї компетенцiї для захисту активiв пiдприємства, а також для виявлення та попередження фактiв шахрайства та
iнших зловживань

Попредний звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2012року
Значення (тис.грн.)

Примiтка Стаття                    На 01.01.2012                 На 31.12.2012
        Активи
        Довгосроковi активи
        Нематерiальнi актив                 119                        37
        Основнi засобi                   18918 22280
        Довгостроковi фiнансовi iнвстицiї 554                       718
        Вiдстроченi податковi активи
        Разом довгостроковi активи       19591 23035
        Короткостроковi активи
        запаси                            5881                      6383
        Дебiторська заборгованiсть        6783                      8469
        Необоротнi активи для продажу     120
        Грошовi кошти в касi та банках     154                       687
        Разом короткостроковi активи   12938 15539

        Власний капiтал та зобов'язання
        Капiтал i резерви
        - Капiтал                        6000                      6000
        - Резерви
        - Нерозподiлений прибуток       12470 12473
        Разом власний капiтал           1847018473

        Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв 85
        Довгостроковi зобов'язання        5526 5142
        Вiдстроченi податковi зобов'язання 805                     805
        Короткостроковi зобов'язання
        Поточнi зобов'язання           7728                     14069
        Разом короткостроковi зобов'язання 7728                     14069
        Усього власний капiтал та зобов'язання32529             14127

 
Попереднiй звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний прибуток за 2012рiк

Примiтка Стаття                       Значення (тис.грн.)
        Виручка                           10087
        Собiвартiсть                  (8069)
        Валовий прибуток                2018
        Iншi операцiйнi доходи 732
        Iншi доходи                    2113
        Iншi фiнансовi доходи
        Витрати на збут                   (184)
        Маркетинговi витрати             -
        Адмiнiстративнi витрати          (1635)
        Iншi операцiйнi витрати          (2688)
        Iншi витрати                   (221)
        Фiнансовi витрати               (111)
        Прибуток до оподаткування         24
        Вирати по податку на прибуток     21



  5.3.     Прибуток за рiк                      3

  5.3.     Прибуток на акцiю (в гривнях на акцiю) 3,58398

Попередний звiт про рух грошових коштiв за 2012рiк

Примiтка Стаття                                             Значення (тис.грн.)
Рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi             -638
Рух грошових коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi         1502
Рух грошових коштiв у результатi фiнансової дiяльностi             -331
Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року                      154
Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року                     687

Попереднiй звiт про змiни у капiталi за 2012рiк

ПоказникиУставний капiтал Емiсiйний дохiд  Нерозподiлений прибуток Неоплачений капiтал    Разом
Залишок на 01 сiчня 2012року 6000 - 12470 - 18470
Коригування - - - - -
Скоригований залишок на 01 сiчня 2012року 6000 - 12470 - 18470
Чистий прибуток(збиток) за рiк 3
Залишок на 31 грудня 2012року 6000 - 12473 - 18473
 
    1. Загальна iнформацiя

Публiчне  акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ" створено  шляхом перейменування Вiдкритого  акцiонерного товариства "IНСТИТУТ
ТУТКОВСЬКОГО", яке було створено шляхом перейменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод "Геофiзприлад", що було
засноване вiдповiдно до Рiшення № 1166 Регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України по м.Києву вiд 18.06.1996 р. шляхом
перетворення державного пiдприємства "Київський державний дослiдно-експериментальний завод у Акцiонерне товариство "Київський завод
"Геофiзприлад". ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" є правонаступником всiх вищевказаних юридичних осiб.
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 0 1 4 3 1 3 3 4.
Мiсцезнаходження: 04114, м. Київ, вул.  Дубровицька, будинок 28.
2.Основа пiдготовки попередньої фiнансової звiтностi

Попередня фiнансова звiтнiсть  Публичного акцiонерного товариства "Тутковський"(далi- "Компанiї") пiдготовлена у вiдповiдностi до
Мiжнародних Стандартiв Фiнансової  Звiтностi (МСФЗ), виданих Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та на вимоги
задекларованi у листi Мiнiстерства Фiнансiв України щодо застосування Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ) N
31-08410-06-5/30523 вiд 07.12.2011р., якi дозволяють публiчним акцiонерним товариствам здiйснити перехiд, та надати попередню фiнансову
звiтнiсть пiдготовлену у вiдповiдностi до МСФЗ за перiод, який розпочався 1 сiчня 2012 року без подання порiвняльної iнформацiї.

Компанiя  веде бухгалтерський облiк в мiсцевiй валютi i складає бухгалтерську звiтнiсть вiдповiдно до українських стандартiв
бухгалтерського облiку ("П(С)БО"). Попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi даних бухгалтерського облiку, з урахуванням
коригувань i рекласифiкацiй, з метою достовiрного представлення iнформацiї вiдповiдно до МСФЗ.
Компанiя прийняла МСФЗ в якостi бази звiтностi станом на 1 сiчня 2012 року i це перший комплект попередньої фiнансової звiтностi Компанiї
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" вимагає вiд Компанiї, яка вперше застосовує
МСФЗ, розкривати звiрки, якi дають детальнi пояснення користувачам для розумiння суттєвих коригувань балансу, i вимагає спецiальних звiрок
власного капiталу, розкритого вiдповiдно до попереднiх П(С)БО та власного капiталу, розкритого вiдповiдно до МСФЗ. 
Дана попередня фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципу безперервної дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i
погашення зобов'язань у ходi звичайної господарської дiяльностi. Попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на випадок того,
що Компанiя не зможе дотримуватися принципу безперервностi дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч гривень., крiм випадкiв, де вказано iнше. 
3. Основнi бухгалтерськi судження, оцiнки та припущення 
Судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд її керiвництва на кожну звiтну дату винесення суджень, визначення оцiночних значень i
припущень, якi впливають на суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, що зазначаються у звiтностi, а також на розкриття iнформацiї про
умовнi зобов'язання. Однак невизначенiсть стосовно цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати у
майбутньому суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться такi припущення та оцiнки.
У процесi застосування облiкової полiтики Компанiї керiвництво використовувало такi судження, що мають найбiльш iстотний вплив на суми,
визнанi у фiнансовiй звiтностi:

Ризики пов'язанi з вимогами податкового та iншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здiйснення господарської дiяльностi включаючи контроль за валютними та митними
операцiями продовжує розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору
мiсцевих обласних i центральних органiв державної влади та iнших органiв державного управлiння. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне
питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Компанiя дотримувалась всiх нормативних положень i всi передбаченi законодавством податки
та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.
Оцiнки та припущення
Нижче представленi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел оцiнки невизначеностi на дату балансу, якi
несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом
фiнансового року.
Резерви 
Компанiя регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та передплат виданих постачальникам для визначення втрати вартостi даних
активiв. Компанiя використовує судження, якi 'рунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартостi
активу у випадку, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись на iсторичних даних та
об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 
Зменшення корисностi не фiнансових активiв
Основнi засоби, iнвестицiї та нематерiальнi активи оцiнюються з метою виявлення зменшення корисностi, якщо обставини вказують на можливе
зменшення корисностi.



Ознаки, якi Компанiя вважає важливими для прийняття рiшення про необхiднiсть оцiнки з метою виявлення зменшення корисностi, включають
наступне: суттєве зменшення ринкової вартостi, значне зниження показникiв дiяльностi у порiвняннi з минулими або запланованими майбутнiми
операцiйними результатами, iстотнi змiни у використаннi активiв або стратегiї Компанiї (зокрема, лiквiдацiя або замiна активiв; пошкодження
активiв, або їх вилучення з операцiй), iстотнi негативнi промисловi або економiчнi тенденцiї та iншi чинники.
Оцiнка вiдновлювальної вартостi активiв 'рунтується на оцiнках керiвництва, зокрема, оцiнцi майбутньої дiяльностi, можливостi активiв
приносити дохiд, припущень щодо подальших ринкових умов, технологiчного розвитку, змiн в законодавствi та iнших чинникiв. Цi припущення
використовуються при розрахунку вартостi використання активу та включають прогноз майбутнiх грошових потокiв та вибiр вiдповiдної
дисконтної ставки.
 Використання оцiночних даних i припущень, так само як i вибiр методологiї оцiнки, робить iстотний вплив на величину справедливої вартостi
активу, а, отже, i на величину знецiнення
4. Основнi принципи облiкової полiтики
Визнання виручки
Виручка визнається у тому разi, якщо отримання економiчних вигiд Компанiєю оцiнюється як iмовiрне, i якщо виручка може бути надiйно
оцiнена. Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої винагороди, за вирахуванням знижок, вирахувань, а також податкiв або мит iз
продажу. Для визнання виручки також повиннi виконуватись такi критерiї:
Дохiд вiд реалiзацiї товарiв(робiт,послуг).
Дохiд вiд реалiзацiї визнається за умови, що сума доходу може бути достовiрно визначена, та коли значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом
власностi на товар, переходять до покупця, зазвичай, при доставцi товарiв.
Податки
Податок на додану вартiсть
Доходи, витрати, активи  визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому разi ПДВ визнається як частина витрат на
придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд обставин;
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу i
витрат, вiдображених компанiями в їх податкових декларацiях. В 2012 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств складала 21%. Поточнi
податковi зобов'язання та активи за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати податковим органам або пiдлягає
вiдшкодуванню податковими органами.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань станом на дату складання балансу по всiх тимчасових рiзницях мiж
податковою базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю, вiдображеною для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються по всiх оподатковуваних тимчасових рiзницях.
На кожну балансову дату Компанiя переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує їх балансову вартiсть, якщо бiльше
не iснує ймовiрностi одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би реалiзувати суму такого вiдстроченого податкового
активу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за податковими ставками (та податковими законами), застосування яких очiкується у
роцi, в якому вiдбудеться реалiзацiя активу чи погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених на дату балансу податкових ставок i
положень податкового законодавства.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується операцiй, якi облiковуються не в звiтi про прибутки та збитки, облiковується вiдповiдно.
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо в складi капiталу, вiдображається в складi
капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права
зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, та якщо вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
стосуються одного суб'єкта оподаткування та одного податкового органу.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання i подальша оцiнка
Фiнансовi активи
Первiсне визнання, та оцiнка
Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи за справедливою вартiстю ; позики та
дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення або iнвестицiї, наявнi для продажу або як похiднi iнструменти призначенi для
хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю її фiнансових активiв при первiсному визнаннi.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як
фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням
операцiї.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi 
активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на вiдповiдному ринку, вiдображаються на дату операцiї, тобто на дату, коли
Компанiя бере на себе зобов'язання з придбання активу.
Подальша оцiнка.
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї у такий спосiб: 
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики i дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з установленими або обумовленими виплатами, якi не
котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання такi фiнансовi активи оцiнюються за амортизованою вартiстю, визначеною з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з
урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя на основi використання ефективної процентної ставки включається до складу доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки або
збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi витрат iз iнших операцiйних витрат.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що знаходяться в активному обiгу на органiзованих фiнансових ринках, визначається за ринковими
котируваннями, запропонованими покупцями, на момент закiнчення торгiв на дату звiтностi. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що не мають
активного обiгу на ринку, визначається з використанням методик оцiнки. Iнвестицiї в iнструменти капiталу, якi не котируються на ринку, i
справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена, вiдображаються за собiвартiстю.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або Компанiї фiнансових активiв. Фiнансовий
актив або Компанiя фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивна ознака знецiнення в результатi однiєї
або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (настання "випадку понесення збитку"), якi мали вплив на очiкуванi майбутнi
грошовi потоки за фiнансовим активом або Компанiєю фiнансових активiв, що пiддається надiйнiй оцiнцi. Ознаки знецiнення можуть включати
зазначення того, що боржник або Компанiя боржникiв зазнають iстотних фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або



несправно здiйснюють виплату процентiв або основної суми заборгованостi, а також iмовiрнiсть того, що з ними буде проведена процедура
банкрутства або iншої фiнансової реорганiзацiї. Крiм цього, до таких ознак вiдносяться спостережуванi данi, що вказують на наявнiсть зниження
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом, що пiддається оцiнцi, зокрема, змiна обсягiв простроченої заборгованостi або
економiчних умов, що знаходяться у певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань з виплати боргiв.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюваннi за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити i позики, або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджуваннi. Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною у випадку позик i кредитiв на витрати безпосередньо
пов'язанi з їх отриманням згiдно угоди.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть i процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть з визначеним строком погашення оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть без визначеного строку
погашення оцiнюється за собiвартiстю.
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки при припиненнi їх визнання, а також
по мiрi нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною
частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат у звiтi про
прибутки або збитки.
Припинення визнання
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або якщо умови
наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання
нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансовiй вартостi визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Згортання фiнансових iнструментiв
Згортання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань з вiдображенням пiдсумку в балансi здiйснюється тiльки за наявностi юридично
закрiпленого права провести згортання визнаних сум та намiру здiйснити розрахунок на нетто-основi або реалiзувати актив одночасно з
погашенням зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з
ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат за угодою.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування
вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй,
використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Основнi засоби
Компанiя вiдображає основнi засоби за первiсною вартiстю придбання або будiвництва, без включення витрат на поточне обслуговування, за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та знецiнення. Первiсна вартiсть включає в себе фактично понесенi витрати на замiну частин обладнання
при дотриманнi необхiдних умов визнання активiв.
На кожну звiтну дату керiвництво аналiзує наявнiсть можливих ознак знецiнення основних засобiв. За наявностi зазначених ознак керiвництво
Компанiї виробляє оцiнку суми очiкуваного вiдшкодування, яка визнається рiвною найбiльшою з двох величин: справедливої вартостi активу, за
вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi використання активу. При цьому балансова вартiсть активiв зменшується до величини суми
очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця визнається у виглядi витрат(збитку вiд знецiнення) в звiтi про фiнансовi результати. Збиток вiд знецiнення,
визнаний за активами в попереднi звiтних перiодах, сторнується у випадку змiн в оцiночних показниках, використовуваних для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування активiв.
Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його подальшого використання або
вибуття не очiкується. Прибутки або збитки, що виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими
надходженнями вiд вибуття активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про прибутки i збитки за рiк, у якому актив був знятий з
облiку.
Критерiї визнання та оцiнка основних засобiв протягом  2012 року проводились пiдприємством вiдповiдно до вимог МСФЗ 16 "Основнi засоби",
та на пiдставi "Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв" та облiкової полiтики.
Компанiя приймає до облiку, як основнi засоби, об'єкти з термiном служби бiльше 1 року (у тому числi об'єкти, що знаходяться на державнiй
реєстрацiї) використовуванi у виробничiй, торгiвельнiй дiяльностi, а також для цiлей адмiнiстративного управлiння. Об'єкти, що вiдповiдають
критерiям "Майно, призначене для продажу", враховуються вiдособлено у складi необоротних активiв для продажу. 
Амортизацiя основних засобiв, крiм незавершеного будiвництва, нараховується за прямолiнiйним методом протягом передбачуваного строку
корисного використання активiв. Строки корисного використання аналiзуються i, при необхiдностi, коригуються за станом на кожну звiтну дату.
Компанiя нараховує амортизацiю окремо по кожному iстотному компоненту об'єкта основних засобiв.
Витрати на утримання об'єктiв основних засобiв вiдносяться на витрати в момент їх 
виникнення. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються.
Незавершене будiвництво представляє собою основнi засоби на стадiї будiвництва та облiковується по собiвартостi. Вона включає вартiсть
будiвництва, iншi прямi витрати та аванси виданi, якi пов'язанi з будiвництвом. Незавершене будiвництво не амортизується до тих пiр, поки
вiдповiдний актив не буде добудований та введений в експлуатацiю
Оренда
Визначення того, чи є операцiя орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, вiдбувається на базi аналiзу змiсту операцiї на дату виникнення
вiдносин оренди. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання конкретного активу або активiв та чи
переходить право використання активу в результатi даної операцiї.
Компанiя в якостi орендаря
Фiнансова оренда (лiзинг), за якою до Компанiї переходять практично усi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом,
капiталiзується на дату початку строку дiї оренди у сумi справедливої вартостi орендованого майна, або, якщо ця сума менше, - у сумi
дисконтованої вартостi мiнiмальних орендних платежiв.
Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування та зменшенням зобов'язань з оренди таким чином, щоб досягнути фiксованої ставки
процента на непогашену суму зобов'язань. Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у звiтi про прибутки та збитки.



Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки прямолiнiйним методом протягом усього строку
оренди.
Компанiя в якостi орендодавця
Договори оренди за якими у Компанiї залишаються практично всi ризики i переваги вiд володiння активом, класифiкуються як оперативна
оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при заключеннi договору операцiйної оренди включаються в балансову вартiсть переданого в оренду
актива i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що i дохiд вiд оренди. Умовнi платежi по орендi визнаються у складi виручки в
тому перiодi, в якому вони були отриманi.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, що обов'язково вимагає тривалого перiоду
часу для його пiдготовки до використання вiдповiдно до намiрiв Компанiї або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого
активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати у тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики включають
процентнi витрати та iншi витрати, понесенi компанiєю у зв'язку з позичанням коштiв.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю на час придбання. Пiсля первiсного визнання за собiвартiстю, придбанi нематерiальнi
активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи
амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного перiоду корисного використання, та оцiнюються на предмет втрати корисностi при
наявностi ознак такої втрата корисностi.

Критерiї визнання, оцiнка та подальший облiк нематерiальних активiв протягом  2012 року здiйснювалися пiдприємством у вiдповiдностi до норм
МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи", та на пiдставi "Iнструкцiї по порядку ведення облiку необоротних активiв" та облiкової полiтики. Iншi об'єкти
(лiцензiї, патенти, невинятковi права користування комп'ютерними програмами з термiном служби не бiльше 1 року), не визнаються
нематерiальними активами i враховуються у складi витрат майбутнiх перiодiв. 
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про сукупний прибуток в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї
нематерiального активу.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. 
Собiвартiсть включає вартiсть придбання, а також затрати, якi були понеснi для приведення запасiв до стану i мiсцезнаходження, в якому вони
знаходяться. Вартiсть запасiв розраховується по принципу середньозваженої вартостi i включає в себе витрати на придбання запасiв, витрати на
транспортування i доведення до поточного стану. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою ймовiрну цiну реалiзацiї за вирахуванням будь-яких
очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi, та витрат на її реалiзацiю.
Зменшення корисностi не фiнансових активiв
Станом на кожну звiтну дату Компанiя визначає ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно
виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, Компанiя виконує оцiнку вартостi очiкуваного вiдшкодування активу. Вартiсть
очiкуваного вiдшкодування активу визначається як бiльша з наступних величин: справедлива вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi
потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, та вартостi використання активу. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу визначається для
окремого активу, крiм випадкiв коли актив не генерує потоки грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд потокiв, що генеруються iншими
активами або Компанiями активiв.
Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вартiсть очiкуваного вiдшкодування, актив вважається знецiненим та списується до вартостi
очiкуваного вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до
оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi
за вирахуванням витрат на реалiзацiю застосовується вiдповiдна методика оцiнки. Цi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами або
iншими доступними iндикаторами справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi активiв визнаються в окремому рядку у звiтi про
прибутки та збитки за винятком ранiше дооцiнених активiв, дооцiнка яких визнавалась в складi iншого сукупного доходу. В цьому випадку збитки
вiд зменшення корисностi також визнаються в складi iншого сукупного доходу в межах суми попередньої дооцiнки.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає ознаки того, чи ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу, за виключенням гудвiлу, зникли
або зменшились. Якщо така ознака є, то розраховується вiдшкодовувана сума активу чи одиницi, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi
збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому разi, якщо вiдбулись змiни в оцiнках, якi використовувались для визначення суми
вiдшкодовування активу, пiсля останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У вказаному випадку балансова вартiсть активу
збiльшується до його вiдшкодовуваної суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою
даний актив визнавався б у разi, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке вiдновлення вартостi
визнається у звiтi про прибутки та збитки, за виключенням випадкiв, коли актив враховується за переоцiненою вартiстю. В останньому випадку
вiдновлення вартостi враховується як прирiст вартостi вiд переоцiнки.
Передплати виданi
Передплати постачальникам вiдображаються за вартiстю, за вирахуванням ПДВ за вирахуванням резерву зменшення корисностi цих
iнструментiв. Резерв зменшення корисностi нараховується у випадку, коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що Компанiя не отримає активiв чи
послуг в повному обсязi згiдно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю та вартiстю, що
може бути вiдшкодована. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки в складi iнших операцiйних витрат.
Грошовi кошти 
Грошовi кошти, що представленi в звiтi про фiнансовий стан, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку та готiвки в касi.
Забезпечення
Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання внаслiдок минулих подiй, та iснує
iмовiрнiсть того, що погашення зобов'язання потребуватиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може
бути достовiрно оцiнена. Якщо Компанiя очiкує, що забезпечення повнiстю або частково буде вiдшкодоване, наприклад, внаслiдок дiї угоди про
страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але лише тодi, коли отримання компенсацiї фактично визначене. Витрати що
вiдносяться до нарахування резерву вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за вирахуванням вiдшкодування.
У випадку, коли вплив змiни вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих потокiв
грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi, а також, за їх
наявностi, ризики, пов'язанi з певним зобов'язанням. При застосуваннi дисконтування, збiльшення суми забезпечення, що вiдображає плин часу,
визнається як фiнансовi витрати.
5. Перше застосування
Ця  попередня фiнансова звiтнiсть за 12 мiсяцiв 2012 р., є першою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ. За попереднi
звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Компанiя готувала фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними положеннями



бухгалтерського облiку (НПБО). Вiдповiдно, Компанiя пiдготувала  попередню фiнансову звiтнiсть, вiдповiдну МСФЗ, якi застосовуються щодо
звiтних перiодiв, завершується 31 грудня 2012 р, як описано в облiковiй полiтицi. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ
вступний звiт про фiнансовий стан Компанiї був пiдготовлений на 31 грудня 2011. 
6. Управлiння фiнансовими ризиками: цiлi та принципи
Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується вiдносно високими економiчними та полiтичними ризиками,
продовжує здiйснювати економiчнi реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової
економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та
монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається
схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, спостережуваних в iнших країнах свiту.
Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення
операцiйних грошових потокiв, доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження
запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити
негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Компанiї, наслiдки якого зараз визначити неможливо.
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Компанiї, та, що
Компанiя продовжить свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.
Компанiя має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної
дiяльностi. Компанiя не здiйснювала операцiй з деривативами з метою управлiння процентним та валютним ризиками, що виникають внаслiдок
операцiй Компанiї та її джерел фiнансування. Протягом року Компанiя не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.
Керiвництво вважає, що справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань за станом 31 грудня 2012 року,  31 грудня 2012 року
приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi..
Група схильна до ринкового ризику, кредитного ризику i ризику лiквiдностi.
Кредитний ризик 
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрактних зобов'язань контрагентом i виникнення, у зв'язку з цим, фiнансових збиткiв у Компанiї.
Фiнансовi iнструменти, за якими у Компанiї може потенцiйно виникнути значна концентрацiя кредитного ризику, складаються з грошових коштiв
, дебiторської заборгованостi а також iнших фiнансових активiв.
Грошовi кошти Компанiї, в основному, зберiгаються у надiйних банках, що розташованi в Українi.
Дебiторська заборгованiсть вiдображенi за вирахуванням резерву. Керiвництво має кредитну полiтику та контролює суму кредитного ризику на
постiйнiй основi. Оцiнка кредитного ризику проводиться по вiдношенню до всiх клiєнтiв, яким потрiбнi кредитнi умови, що перевищують певну
суму. 
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi це ризик того, що Компанiя буде не здатна забезпечити виконання своїх фiнансових зобов'язань у мiру їх настання. Мета
Компанiї полягає в пiдтримцi безперервностi та гнучкостi фiнансування її операцiйної дiяльностi шляхом залучення кредитних ресурсiв та
використання права вiдстрочки платежу постачальникам. Компанiя аналiзує строк своїх активiв i строки платежiв за своїми зобов'язанням i
планує свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваних надходжень вiд погашення фiнансових iнструментiв.
У разi недостатньої або надмiрної лiквiдностi Компанiя перерозподiляє ресурси для досягнення оптимального фiнансування своєї дiяльностi.
Основними джерелами фiнансування Компанiї були грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик
Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема, долар США, вiдiграють значну роль у
процесi проведення Пiдприємством господарських операцiй. Станом на 31 грудня 2012 року офiцiйний курс гривнi, встановлений Нацiональним
банком України, складав 7,9930 грн. за один долар США (31 грудня 2011 року - 7,9898 грн.). На дату складання цiєї фiнансової звiтностi офiцiйний
курс гривнi за один долар США становив 7,9930 гривнi.
Станом на звiтну дату цiєї фiнансової звiтностi Компанiя пiдпадала пiд вплив операцiйного валютного ризику який вiдноситься до валютних
монетарних активiв та зобов'язань та вiдноситься до загальних змiн на валютному ринку. 
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки виникає в результатi того, що змiни процентних ставок вплинуть на майбутнi грошовi потоки або справедливу
вартiсть фiнансових iнструментiв. В наступнiй таблицi наведена чутливiсть звiту про фiнансовi результати Компанiї до можливих коливань
процентних ставок, при цьому iншi змiннi, прийнятi як постiйнi велечини.
Чутливiсть звiту про фiнансовi результати представляє собою вплив можливих змiн процентних ставок на прибуток до оподаткування, на основi
фiнансових зобов'язань,  якi врахуються на балансi станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, i по яким можливi змiни процентних
ставок.
7. Потенцiйнi зобов'язання та операцiйнi ризики
Середовище дiяльностi та ризики притаманнi Українi
Українськiй економiцi, незважаючи на отриманий ринковий статус, все ще притаманнi ознаки економiки, що розвивається. Цi ознаки включають
в себе, але не обмежуються, низький рiвнем лiквiдностi на ринку капiталу, вiдносно високi темпи iнфляцiї, наявнiсть жорсткого регулювання
валютних операцiй, що є причиною нелiквiдностi нацiональної валюти за межами України. Стабiльнiсть української економiки буде значною
мiрою залежати вiд полiтики Уряду та його дiй вiдносно регулятивної, правової та економiчної реформ. У результатi вище означеного, дiяльностi
в Українi притаманнi ризики, якi не типовi для країн з розвиненою ринковою економiкою.
Українська економiка уразлива до негативних змiн на ринку та економiчного спаду будь-де у свiтi. Глобальна фiнансова криза призвела до значної
нестабiльностi на ринку капiталiв, значного спаду лiквiдностi банкiв, бiльш жорстких умов банкiвського кредитування та значного коливання
нацiональної валюти вiдносно основних валют. У той час ж Український Уряд впроваджує рiзноманiтнi програми по стабiлiзацiї з метою
забезпечення лiквiдностi та пiдтримки боргового рефiнансування Українських банкiв, iснує невизначенiсть щодо доступу Компанiї та її
контрагентiв до фiнансування та його вартостi. Цi фактори можуть мати вплив на фiнансовий стан, результати операцiйної дiяльностi та
перспективи бiзнесу Компанiї.
На дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї й надалi буде впливати полiтичний розвиток України, включаючи вплив iснуючого та майбутнього
законодавства та податкового регулювання. Такi чинники та їх вплив на Компанiю можуть суттєво вплинути на можливiсть Компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що такий вплив на Компанiю є не бiльшим, нiж на iншi подiбнi пiдприємства України.

Юридичнi питання
Компанiя не вважає, що iснує ймовiрнiсть того, що можливi майбутнi позови, окремо або в сукупностi, нададуть iстотний негативний вплив на
фiнансовий стан Компанiї або результати її дiяльностi
Податковi та регулятивнi ризики
Українське законодавство щодо оподаткування та регулювання iнших аспектiв операцiйної дiяльностi, включаючи валютний та митний
контроль, продовжує розвиватися. Ряд прийнятих законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить
вiд точки зору мiсцевих, обласних i центральних органiв державної влади та iнших державних: органiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певнi
питання вiдрiзняються. Керiвництво вважає, що Пiдприємство дотримувалось всiх нормативних положень, i всi передбаченi законодавством
податки були сплаченi або нарахованi у фiнансовiй звiтностi. Пiдприємство визначило потенцiйнi податковi зобов'язання, якi можуть додатково



вимагатися до сплати у зв'язку з iснуванням згаданих вище вiдмiнностей у iнтерпретацiях вимог законодавства. Керiвництво вважає, що такi
потенцiйнi зобов'язання не пiдлягають нарахуванню у фiнансовiй звiтностi. Такi потенцiйнi зобов'язання можуть матерiалiзуватись, у такому
випадку вiд Пiдприємства може вимагатися сплата додаткових сум податкiв та iнших зборiв. 
Пенсiйнi та iншi зобов'язання
Працiвники Компанiї будуть отримувати пенсiйне забезпечення вiд Пенсiйного фонду, державної української органiзацiї, у вiдповiдностi з
нормативними документами та законами України. Компанiя зобов'язана вiдраховувати певний вiдсоток заробiтної плати в Пенсiйний фонд з
метою виплати пенсiй.
Станом на 31 грудня 2012 року i 31 грудня 2011 року Компанiя не мала зобов'язань по додаткових пенсiйних виплат, медичного обслуговування,
страховим або iнших виплат пiсля вiдходу на пенсiю перед своїми якi працюють або колишнiми працiвниками.

8.Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Наступнi стандарти та тлумачення не були впровадженi, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних перiодах. Вони призведуть до
послiдовних змiн в облiковiй полiтицi та iнших розкриттях до фiнансової звiтностi. Компанiя не очiкує, що вплив таких змiн на фiнансову
звiтнiсть буде суттєвим.
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
У листопадi 2009 року Рада з МСФЗ опублiкувала першу частину МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". МСФЗ 9 набуває чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту, та обирає початкову дату
застосування.
Поправки до МСБО 19 "Винагороди працiвникам"
У червнi 2011 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСБО 19. Данi поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, з можливiстю дострокового застосування. Згiдно поправок проведено змiну в порядку визнання актуарних
прибуткiв та збиткiв, а також вартостi послуг минулих перiодiв i секвестру пенсiйних планiв, змiнено визначення "вихiдна допомога". Актуарнi
прибутки та збитки не можна буде переносити на майбутнi перiоди iз застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи збитку.
Вартiсть послуг минулих перiодiв буде визнаватися в тому перiодi, в якому вiдбудеться змiна умов пенсiйного плану; виплати, на якi у працiвника
ще не виникло права, тепер не будуть розподiлятися на весь перiод надання послуг у майбутньому. Секвестр пенсiйного плану буде мати мiсце
тiльки у разi значного скорочення кiлькостi працiвникiв. Доходи / збитки, що виникають в результатi секвестру пенсiйного плану, будуть
враховуються як вартiсть послуг минулих перiодiв. Також будуть введенi додатковi вимоги до розкриття iнформацiї з метою представлення
характеристик планiв винагороди працiвникам компанiї, сум, визнаних у фiнансовiй звiтностi, а також ризикiв, якi виникають за планами з
визначеними виплатами i планам, реалiзованим кiлькома роботодавцями. На даний час Компанiя оцiнює вплив цього стандарту.
12 травня 2011 р. Рада з МСФЗ опублiкувала новi стандарти, якi застосовуються для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або
пiсля цiєї дати. Можливе дострокове застосування.
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї"
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про iнвестицiї в iншi компанiї " є новим комплексним стандартом, що мiстить вимоги до розкриття iнформацiї
про всi види iнвестицiй в iншi компанiї, включаючи дочiрнi компанiї, спiльнi угоди, асоцiйованi компанiї i неконсолiдованi структурованi
компанiї. МСФЗ 12 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. 
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю "
МСФЗ 13 "Оцiнка за праведливою вартiстю " визначає поняття справедливої вартостi та в рамках єдиного МСФЗ визначає структуру оцiнки за
справедливою вартiстю i вимагає розкриття iнформацiї про таку оцiнку. Цей стандарт застосовується тодi, коли iншi МСФЗ вимагають чи
дозволяють оцiнку за справедливою вартiстю. Цей стандарт не встановлює жодних нових вимог до оцiнки активу чи зобов'язання за
справедливою вартiстю, не змiнює перелiку об'єктiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, та не роз'яснює питання щодо внесення змiн до
справедливої вартостi. Застосування МСФЗ 13 може вплинути на оцiнку активiв та зобов'язань Компанiї, що облiковуються за справедливою
вартiстю. Наразi Компанiя оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ 13 на свiй фiнансовий стан i результати дiяльностi. МСФЗ 13 набуває
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
У груднi 2011 року КМСФО внiс поправки в МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття" ("МСФЗ 7") та МСБО 32"Фiнансовi iнструменти:
подання в звiтностi "("МСФЗ (32"). Поправки уточнюють правила згортання активiв i зобов'язань i представляють новi пов'язанi з цим вимоги
по розкриттю iнформацiї. Поправки до МСБО 32 вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 або пiзнiше. Новi вимоги
щодо розкриття iнформацiї в МСФЗ 7, МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ 11 "Сумiсна дiяльнiсть", МСБО 27 "Консолiдована
i окрема фiнансова звiтнiсть",  МСФЗ 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї" вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013
або пiзнiше.
Керiвництво Компанiї очiкує, що поправки не зроблять iстотного впливу на фiнансове становище i результати дiяльностi Компанiї.

8.Подiї пiсля звiтної дати
Суттєвих подiй пiсля звiтної дати не було.


