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

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

Голова 
Правлiння       Кармазенко Володимир 

В'ячеславович 

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

                        М.П. 
  

(дата) 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
НАДРА" 

2. Організаційно-
правова форма 
емітента 

Акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
емітента 

32347333 

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

5. Міжміський код, 
телефон та факс 
емітента 

(044)430-46-36 (044)430-46-92 

6. Електронна поштова 
адреса емітента group@nadragroup.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 23.04.2014 

 (дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у №79(1832) газета "ВIДОМОСТI НКЦПФР " 

  
25.04.2014 

 (номер та найменування офіційного друкованого 
видання)  (дата) 

3. Річна інформація 
розміщена на власній 
сторінці   

в мережі 
Інтернет 

  

  (адреса сторінки)   (дата) 
 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря   

5. Інформація про рейтингове агентство   

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

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду   

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

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

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

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

  

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

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

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

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



включено до складу іпотечного покриття 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність X 

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

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

  

33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:   
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участi в 
створеннi юридичних осiб.   
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - в товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря.   
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова 
агентства, оскiльки емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає 
монопольне становище, у статутному капiталi Товариства вiдсутня державна частка.  
"Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)" -    
емiтент  
здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а  згiдно з пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826   цей пункти до рiчної iнформацiї 
емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. 
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.  
"Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент" -   емiтент  
здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5  "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826   цей пункти до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi 
здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. 
"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.   
"Опис бiзнесу" -  емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з  пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 2826   цей пункти до рiчної 
iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений. 
"Iнформацiя про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї"  - заповнюється емiтентами,  якi займаються видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  
переробна, добувна    промисловiсть    або    виробництво   та   розподiлення електроенергiї,  газу та води за 
класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав боргових 
цiнних паперiв.  
"Iнформацiя про випуск iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", 
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" 
- емiтент не здiйснював випуски iпотечних облiгацiй. 
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - емiтент не 
здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв. 
"Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють 
сетрифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" та "Правила ФОН" - емiтент не здiйснював 
випуски сертифiкатiв ФОН. 
"Текст аудиторського висновку (звiту)"-  емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з  
пунктом 1.2, глава 2, роздiлу 5 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 № 
2826   цей пункти до рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не 
включений. 
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi" - за звiтний 
перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ.  



"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) " - за звiтний перiод емiтент не 
випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими, забезпечене об'єктами нерухомостi. 
  
 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство "ГЕОФІЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 
юридичної особи ( за наявності )  Серія ААБ №527120 

3. Дата проведення державної реєстрації  26.02.2003 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  250000.00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

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

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 2 

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

26.51   ВИРОБНИЦТВО ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ, 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НАВІГАЦІЇ  

 46.90   НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ  

 72.19   ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ РОЗРОБКИ У СФЕРІ ІНШИХ 
ПРИРОДНИЧИХ І ТЕХНІЧНИХ НАУК  

10. Органи управління 
підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

 ПАТ "ПІБ" у м. Києві 

2) МФО банку  300012 

3) Поточний рахунок  26006619991481 

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

 ПАТ "Український Професiйний Банк" у м.Києвi 

5) МФО банку  300205 

6) Поточний рахунок  2600229792 
 



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

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав 
Дата закінчення 

дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Діяльність з використання джерел 
іонізуючого випромінювання                                                                                                                                                                                                    Серія ОВ №001000     11.02.2012 Державна інспекція ядерного регулювання України                                                                                                                                                                                                                11.02.2017                                                                                           

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

Діяльність з виробництва джерел 
іонізуючого випромінювання                                                                                                                                                                                                     Серія ОВ №000897     05.08.2012 Державна інспекція ядерного регулювання України                                                                                                                                                                                                                05.08.2017                                                                                           

Опис 
Ліцензіату дозволяється виробництво ДІВ у межах встановлених параметрів, при цьому дозволяються  такі види робіт: 
виготовлення, тимчасове зберігання та збут виготовлених ДІВ. Ліцензіат забезпечує державну реєстрацію усіх вироблених ДІВ у 
Державному реєстрі ДІВ, згідно з Порядком державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання 

 



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

Кармазенко Володимир В'ячеславович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1968 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 16 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - 
Голова правлінння (ВАТ "Київський завод "Геофізприлад") 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

01.06.2011 - безстроково 

9) опис    Призначений на підставі  протоколу №1/09/07 Засідання Наглядової ради ЗАТ "Київський завод 
"Геофізприлад" від 05.09.2007р. та підтверджений протоколом №1-2011 засідання Наглядової ради ПрАТ 
"Геофізичне обладнання Надра" від 01.06.2011р.  Посадова особа призначена безстроково на підставі 
безстрокового трудового договору.  Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володіє.  
Винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова 
Правлiння посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано.  
Повноваження та обов"язки Голови Правлiння: - без довiреностi дiє вiд iменi емiтента, представляє iнтереси 
емiтента в органах державної влади i органах мiсцевого самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з 
юридичними особами та громадянами; - органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує 
ведення протоколiв засiдань правлiння; - забезпечує виконання рiшень загальних зборiв акцiонерiв; - 
здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю емiтентом; - забезпечує розробку та затверджує поточнi 
фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання емiтента та забезпечує їх реалiзацiю; - органiзовує 
ведення бухгалтерського облiку та визначення облiкової полiтики емiтента; - розпоряджається коштами та 
майном емiтента в межах, визначених Статутом; - приймає рiшення про укладання договорiв; - здiйснює 
вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; пiдписання банкiвських, фiнансових та iнших 
документiв, пов'язаних з поточною дiяльнiстю емiтента; - приймає на роботу та звiльняє з роботи 
працiвникiв емiтента; - видає накази i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 
емiтента; - видає (пiдписує) довiреностi, - приймає рiшення про участь емiтента у тендерах та конкурсах; - 
приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; - органiзовує дiловодство i 
документообiг; - органiзовує ведення облiку кадрiв емiтента, - виконує iншi обов"язки та здiйснює 
повноваження, встановленi законодавством, Стутутом, внутрiшнiми документами емітента. 
 
1) посада Головний бухгалтер 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Уразова Валентина Борисівна 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1953 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 21 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - 
Головний бухгалтер (ВАТ "Київський завод "Геофізприлад") 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

01.06.2011 - безстроково 

9) опис    Призначена на підставі наказу  № 18-А від 13.09.2007р. та підтверджена протоколом №1-2011 
засідання Наглядової ради ПрАТ "Геофізичне обладнання Надра" від 01.06.2011р. Посадова особа 
призначена безстроково на підставі безстрокового трудового договору.  Часткою у статутному капiталi 
емiтента посадова особа не володіє.  Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Винагороди не виплачувались. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.  
Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних 
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних.  2. 
Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку 
всiх господарських операцiй.  3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного 
дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв.  4. Вживає всiх необхiдних 
заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i 
регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом 



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

Настенко Антон Вікторович 

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

д/н д/н  д/н 

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

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

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обраний на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано.  
Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси 
акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально - 
контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства аналізує 
фінансово - господарську діяльність Товариства, в межах своїх повноважень, визначених Статутом та 
Положенням про Наглядову раду, здійснює погодження деяких договорів та правочинів, які укладаються та 
здійснюються Товариством. 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 складається з 5 
осіб, в тому числі Голови Наглядової ради. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Борисенко Тамара Сергіївна 

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

д/н д/н  29.04.2013д/н 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** Вища 
6) стаж керівної роботи (років)** 3 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано.  
Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси 
акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально - 
контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства аналізує 



фінансово - господарську діяльність Товариства, в межах своїх повноважень, визначених Статутом та 
Положенням про Наглядову раду, здійснює погодження деяких договорів та правочинів, які укладаються та 
здійснюються Товариством. 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 складається з 5 
осіб, в тому числі Голови Наглядової ради. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Орлова Олена Володимирівна 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1972 
5) освіта** Вища, Київський державний лінгвістичний університет 
6) стаж керівної роботи (років)** 15 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

Посади, які обіймала ця особа протягом своєї діяльності - 
Заступник Генерального директора, завідуюча канцелярією 

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. 
Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси 
акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально - 
контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства аналізує 
фінансово - господарську діяльність Товариства, в межах своїх повноважень, визначених Статутом та 
Положенням про Наглядову раду, здійснює погодження деяких договорів та правочинів, які укладаються та 
здійснюються Товариством. 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 складається з 5 
осіб, в тому числі Голови Наглядової ради. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Безвинний Володимир Петрович 

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

д/н д/н  д/н 

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

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

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обраний на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано.  
Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси 
акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально - 
контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства аналізує 
фінансово - господарську діяльність Товариства, в межах своїх повноважень, визначених Статутом та 
Положенням про Наглядову раду, здійснює погодження деяких договорів та правочинів, які укладаються та 
здійснюються Товариством. 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 складається з 5 
осіб, в тому числі Голови Наглядової ради. 
 
1) посада Член Наглядової ради 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Кириченко Інга Володимирівна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, д/н д/н  д/н 



номер, дата видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ юридичної особи 
4) рік народження** 1977 
5) освіта** Вища, Київський національний економічний університет 
6) стаж керівної роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надано. 
Наглядова рада, відповідно до законодавства та Статуту Товариства покликана представляти інтереси 
акціонерів Товариства між зборами акціонерів та, в зв'язку з цим, має відповідні погоджувально - 
контрольні функції. З метою реалізації покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства аналізує 
фінансово - господарську діяльність Товариства, в межах своїх повноважень, визначених Статутом та 
Положенням про Наглядову раду, здійснює погодження деяких договорів та правочинів, які укладаються та 
здійснюються Товариством. 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 складається з 5 
осіб, в тому числі Голови Наглядової ради. 
 
1) посада Голова Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Юрченко Сергій Вікторович 

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

д/н д/н  д/н 

4) рік народження** 1976 
5) освіта** Вища, Київський технікум залізничного транспорту 
6) стаж керівної роботи (років)** 9 
7) найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обраний на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 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. 
 
 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Козлова Галина Юхимівна 

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

д/н д/н  д/н 

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

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



8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 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. 
 
 
 
1) посада Член Ревізійної комісії 
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи або повне найменування 
юридичної особи 

Гоман Алла Вікторівна 

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

д/н д/н  д/н 

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

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

8) дата обрання та термін, на який 
обрано 

29.04.2013 на 3 роки 

9) опис    Обрана на посаду 29.04.2013р.(Рiшення прийнято акціонером, який володіє 100% статутного 
капіталу Товариства (Рішення №1 від 29.04.2013 року)).Посадова особа не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивільно-правовий договір з 
терміном дії 3 роки). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 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. 
 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 
Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 
особи 

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

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

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейов
ані на 

пред'явник
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Головний 
бухгалтер 

Уразова Валентина 
Борисівна д/н д/н  д/н 0 0 0 0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

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

Член Наглядової 
ради 

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

Член Наглядової 
ради 

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

Член Наглядової 
ради 

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

Член Наглядової 
ради 

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

Голова Ревізійної 
комісії 

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

Член Ревізійної 
комісії 

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

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

Усього 0 0 0 0 0 0 

 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

ПАТ " ТУТКОВСЬКИЙ" 01431334 04114 м. Київ Оболонський район  вул.  
Дубровицька, буд. 28 200 100 200 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні прості на 
пред'явника 

  Привілейовані 
іменні 

привілейо
вані на 

пред'явни
ка 

Усього 200 100 200 0 0 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові 
X   

Дата проведення 29.04.2013 
Кворум зборів 100 

Опис РIШЕННЯ № 1 
АКЦIОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА" 
(код 32347333) 
(надалi також - Товариство) 
 
Дата прийняття рiшення  29 квiтня 2013 року 
 
Мiсце прийняття рiшення  м. Київ, вул. Дубровицька, 28 
 
Вiд iменi єдиного акцiонера Товариства, ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ТУТКОВСЬКИЙ" Голова правлiння Загороднюк Олексiй Олексiйович, який дiє на пiдставi Статуту та 
Рiшення наглядової ради  ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" вiд 15.04.2013 року.   
   
Вiдповiдно до ст. 49 Закону України "Про акцiонернi товариства", до товариства з одним акцiонером не 
застосовуються положення статей 33 - 48 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо порядку 
скликання та проведення загальних зборiв акцiонерного товариства. Повноваження загальних зборiв 
здiйснюються акцiонером товариства одноосiбно. Рiшення акцiонера з питань, що належать до 
компетенцiї загальних зборiв оформлюється ним письмово (у формi рiшення) та засвiдчується печаткою 
товариства. Таке рiшення має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.  
 
ВИРIШИВ: 
 
1. Затвердити звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 
2012 роцi.  
 
2. Затвердити звiт наглядової ради про роботу за 2012 рiк.  
 
3. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк.  
 
4.  Прийняти до вiдома iнформацiю, викладену у звiтах правлiння, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї 
Товариства. Визнати роботу правлiння Товариства в 2012 року задовiльною.  
 
5. Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк.  
 
6. Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства на 2012 рiк наступнi: розширення ринкiв збуту 
товарiв та послуг Товариства, збiльшення прибутку Товариства. 
 
7.  Покрити збитки Товариства, отриманi за результатами провадження господарської дiяльностi в 2012 
роцi в розмiрi 307 тис. грн. за рахунок доходiв та прибуткiв майбутнiх перiодiв.  
 
8. Звiльнити з посади Голови наглядової ради Тентюка Iгоря Вiкторовича, з посад членiв наглядової ради  
-  Орлову Олену Володимирiвну, Березовського Ростислава Миколайовича, Кириченко Iнгу 
Володимирiвну. 
 
9. Звiльнити з посади  голови ревiзiйної комiсiї Назарук Людмилу Ананiївну, з посад членiв ревiзiйної 
комiсiї -  Юрченка Сергiя Вiкторовича, Шевчук Ларису Валентинiвну.  
 
10 Обрати наглядову раду в наступному складi: Настенко Антон Вiкторович  (голова наглядової ради), 
Борисенко Тамара Сергiївна (член наглядової ради), Орлова Олена Володимирiвна (член наглядової ради), 
Безвинний Володимир Петрович (член наглядової ради), Кириченко Iнга Володимирiвна (член наглядової 
ради). Затвердити умови безоплатних цивiльно - правових договорiв, що будуть укладатися з головою та 
членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правлiння Товариства Кармазенка В.В. 
пiдписати цивiльно - правовi договори з головою та членами наглядової ради Товариства. 
 
11. Обрати наступний склад ревiзiйної комiсiї: Юрченко Сергiй Вiкторович (голова Ревiзiйної комiсiї), 
Козлова Галина Юхимiвна (член ревiзiйної комiсiї), Гоман Алла Вiкторiвна (член ревiзiйної комiсiї). 
Затвердити умови безоплатних цивiльно - правових договорiв, що будуть укладатися з головою та членами 
ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити голову правлiння Товариства Загороднюка О.О. пiдписати 
цивiльно - правовi договори з головою та членами ревiзiйної комiсiї Товариства. 
 
Вiд iменi єдиного акцiонера  
ПрАТ "Геофiзичне обладнання надра" 



Голова правлiння  
ПАТ "Тутковський"         ___________________    Загороднюк Олексiй Олексiйович 
м.п. 
 
Голова правлiння  
ПрАТ "Геофiзичне обладнання надра"  __________________  Кармазенко Володимир В'ячеславович 
 
м.п. 
 

 
 
 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.11.2010 643/10/1/10 

Територіальне 
управління 

Державної комісії з 
цінних паперів та 

фондового ринку в 
м.Києві та Київській 

області 

UA4000104343 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 1250.00 200 250000.00 100.000000000

000 

Опис 

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

 



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

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 1249.000 1057.000 0.000 0.000 1249.000 1057.000 

- будівлі та споруди 748.000 658.000 0.000 0.000 748.000 658.000 

- машини та обладнання 363.000 12.000 0.000 0.000 363.000 12.000 

- транспортні засоби 4.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 

- інші 134.000 387.000 0.000 0.000 134.000 387.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1249.000 1057.000 0.000 0.000 1249.000 1057.000 
 
Пояснення :  Первiсна вартiсть основних засобiв на кінець 2013р. складає 1404 
тис.грн. Сума нарахованого зносу: 347 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 
24,7%. Ступiнь використання основних засобiв в виробництві 100%. Обмеження на 
використання майна емiтента не має. 



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

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 2411 1958 

Статутний капітал (тис.грн.) 250 250 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 250 250 
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР 

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

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(2411.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(250.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 1563.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 1563.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

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

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 7.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання Х 7409.00 Х Х 
Усього зобов'язань Х 8979.00 Х Х 
Опис Станом на 31.12.2013 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3716 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання за розрахунками: 
" з одержаних авансiв - 3641 тис. грн., 
" з бюджетом - 2 тис. грн., 
" зi страхування - 5 тис. грн., 
" з оплати працi - 27 тис. грн., 
"   поточнi зобов'язання - 17 тис. грн.   
"   iншi поточнi зобов'язання - 8 тис. грн. 
Протягом 2013 року Товариство  не користувалось  довгостроковими кредитами банкiв.  
Станом на 31.12.2013  року  iншi довгостроковi  фiнансовi зобов'язання на суму 1563  тис. грн. 
складаються з  довгострокових векселiв виданих.  
 

 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата 
оприлюднення 
повідомлення у 
стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 
29.04.2013 29.04.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 
 

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

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

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

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

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства        

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради     

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу     

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)     

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



 
 

Органи управління 
 

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

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства     
Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   
Інше                                        
 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                X   
Знання у сфері фінансів і менеджменту                   X   
Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   
Відсутність конфлікту інтересів                             
Граничний вік                                               
Відсутні будь-які вимоги                                    
Інше (запишіть)                                                                             
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства   X   

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

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

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 



Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  4  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Наглядова 
рада 

Виконавчий 
орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 

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

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

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

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій  Так Ні Ні Ні 

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

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

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

 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 
базі НКЦПФР про 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс
я на власній 

інтернет 
торінці 



ринок цінних 
паперів 

товаристві акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Ні 

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

Ні Так Так Ні Ні 

Інформація про склад органів 
управління товариства Так Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи Так Ні Так Так Ні 

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

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні 

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



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

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ГЕОФІЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА" 

за ЄДРПОУ 32347333 

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

за КОПФГ 230 

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

за КВЕД 26.51  

Середня кількість працівників  2   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 04114 м. Київ Оболонський район  вул.Дубровицька, буд.28, 
т.(044)430-46-36 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

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

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

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 1269 964 

первісна вартість 1001 3675 3672 
накопичена амортизація 1002 2406 2708 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 601 420 
Основні засоби 1010 1249 1057 
первісна вартість 1011 1860 1404 
знос 1012 611 347 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 1370 300 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- 82 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 4489 2823 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 5860 4093 

Виробничі запаси 1101 518 249 
Незавершене виробництво 1102 5304 3724 
Готова продукція 1103 38 120 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 3162 3380 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 45 37 

з бюджетом 1135 306 52 
у тому числі з податку на прибуток 1136 143 45 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 49 17 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 38 40 
Рахунки в банках 1167 38 40 
Витрати майбутніх періодів 1170 2 -- 
Інші оборотні активи 1190 705 579 
Усього за розділом II 1195 10167 8198 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 1 369 



Баланс 1300 14657 11390 



 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

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

1400 250 250 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- 
Резервний капітал 1415 62 62 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1646 2099 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 1958 2411 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 215 -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 1563 1563 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Усього за розділом II 1595 1778 1563 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Векселі видані 1605 19 -- 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 6171 3716 
розрахунками з бюджетом 1620 46 2 
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 
розрахунками зі страхування 1625 88 5 
розрахунками з оплати праці 1630 191 27 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 
авансами 1635 4235 3641 

Поточні забезпечення 1660 13 17 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 158 8 
Усього за розділом IІІ 1695 10921 7416 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 14657 11390 
 
 
Станом  на 31.12.2013 р. власний капітал товариства складає 2 411  тис. грн., у 
т.ч.: 
- статутний капітал - 250 тис.  грн. 
- резервний капітал - 62 тис. грн., 
- нерозподілений прибуток  -2 099  тис. грн. 
Приватне акціонерне товариство  "ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА"   створене шляхом 
перейменування Закритого акціонерного товариства  "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "ГЕОФІЗПРИЛАД", 
яке було створене шляхом перейменування Закритого акціонерного товариства "ГРУПА 
НАДРА". Приватне акціонерне товариство  "ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА"   є 
правонаступником усіх вищевказаних юридичних осіб. 
Статутний капітал  ПрАТ "ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА" згідно  установчих    
документів складає 250 000 (двісті п'ятдесят тисяч) грн. та розподілений на 200 
(двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 250  грн. кожна. 
Акції мають бездокументарну форму  існування . 
Статутний капітал  сплачено повністю.  
Випуск акцій зареєстровано  територіальним управлінням ДКЦПФР  в м. Києві та 
Київської області  та внесено до Загального реєстру випуску цінних паперів 
15.11.2010 р. за реєстраційним номером  643/10/1/10. 19 липня 2011 р.   свідоцтво 
про випуск акцій замінено в зв'язку із зміною найменування Товариства. 
Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, до основних відносяться 
необоротні матеріальні активи вартістю більше 1000,00 грн. 



При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосовуються наступні 
методи нарахування амортизації: 
" для основних засобів -прямолінійний метод ; 
" для малоцінних та швидкозношуваних  необоротних  активів - метод 100% 
нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію. 
" для нематеріальних активів - прямолінійний метод. 
Індексація  основних засобів не проводилась. 
Облік операцій  з реалізації та  іншого вибуття основних  засобів за період, що 
перевірявся,  відповідає чинному законодавству. 
Станом на 31.12.2013 р. залишкова вартість основних засобів складає 1 057 тис. 
грн., в т.ч.: 
" будинки, споруди та передавальні пристрої - 658 тис. грн. ; 
" машини та обладнання - 12 тис. грн. ; 
" інструменти, прилади, інвентар -    387 тис. грн. 
Станом на 31.12.2013 р. залишкова вартість нематеріальних активів (конструкторська 
документація, торгові знаки, комп'ютерні та бухгалтерські програми) складає 964 
тис. грн. 
Вартість незавершених капітальних інвестицій уявляє із себе капітальні інвестиції 
у вигляді  витрат на придбання основних засобів, інших необоротних активів та 
нематеріальних активів, що були здійснені в попередні роки і не введені в 
експлуатацію. Станом на 31.12.2013 р. залишки незавершених капітальних інвестицій 
- 420 тис. грн. 
Станом на 31.12.2013 р. довгострокові  фінансові інвестиції становлять 300 тис. 
грн. та складаються з  частки  і паї у статутному капіталі інших підприємств. 
Поточні і фінансові інвестиції  станом на 31.12.2013 р. відсутні. 
Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, при випуску запасів у 
виробництво та реалізації запасів і товарів; застосовується метод "ФІФО". 
На 31.12.2013 р. залишки запасів складають 4 093  тис. грн., в т.ч. : 
" виробничі запаси  - 249 тис. грн.; 
" незавершене виробництво - 3 724  тис. грн.; 
" готова продукція - 120   тис. грн. 
Дооцінка та уцінка залишків МШП не проводилася. 
Станом  на 31.12.2013 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув 
термін позовної давності, відсутня. 
Резерв сумнівних боргів в 2013 році не створювався.  
Станом на 31.12.2013 р. чиста реалізаційна вартість  дебіторської заборгованості 
за товари, роботи, послуги складає  3 380  тис. грн. 
" дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 52 тис. грн.; 
" за виданими авансами - 37  тис. грн.; 
" інша поточна дебіторська заборгованість(векселі видані) - 17 тис. грн. 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 3716 тис. грн. 
 Поточні зобов'язання за розрахунками: 
" з одержаних авансів - 3 641 тис. грн., 
" з бюджетом - 2 тис. грн., 
" зі страхування - 5 тис. грн., 
" з оплати праці - 27 тис. грн., 
" інші поточні зобов'язання -8 тис. грн. 
Протягом 2013 року Товариство  не користувалось  довгостроковими кредитами банків.  
Станом на 31.12.2013 року  інші довгострокові  фінансові зобов'язання на суму 563  
тис. грн. складаються з  довгострокових векселів виданих.  
Інші довгострокові зобов'язання -  1000 тис. грн.  
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_____ 
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               (підпис)     
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ГЕОФІЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА" 

за ЄДРПОУ 32347333 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 1662 9736 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (1669) (7329) 

Валовий:   
     прибуток  2090 -- 2407 

     збиток  2095 (7) (--) 
Інші операційні доходи  2120 281 2421 
Адміністративні витрати  2130 (505) (1586) 
Витрати на збут 2150 (756) (232) 
Інші операційні витрати  2180 (466) (3304) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- -- 

     збиток   2195 (1453) (294) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- 1 
Інші доходи  2240 2790 31 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (1072) (45) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 265 -- 

збиток 2295 (--) (307) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 197 -- 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 462 -- 

     збиток  2355 (--) (307) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 462 -307 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 47 1669 
Витрати на оплату праці 2505 160 3560 
Відрахування на соціальні заходи 2510 60 1319 
Амортизація 2515 416 1121 
Інші операційні витрати 2520 1061 4318 
Разом 2550 1744 11987 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 200 200 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 200 200 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 2310.0000000 (1535.0000000) 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 2310.0000000 (1535.0000000) 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
Протягом 2013 року ПрАТ "ГЕОФІЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА" мало доход від  наступних 
видів  діяльності , що передбачені  статутом : 
" доходи від реалізації товарів, робіт, послуг без урахування податку на 
додану вартість (виробництво геофізичних приладів),   - 1662 тис. грн. 
 Крім того,   протягом 2013 року Товариство мало:   
" інші операційні доходи:  від  операційної оренди активів - 1 тис. грн., 
реалізації оборотних активів - 251 тис. грн., от операційної курсової різниці - 29 
тис. грн. 
" реалізація фінансових інвестицій - 2790 тис. грн. 
 Облік витрат проводився із  застосуванням 8 і 9 класів рахунків згідно 
"Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій 
підприємств, організацій", затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. 
Собівартість реалізованої продукції за 2013 рік -   1 669  тис. грн. 
Витрати операційної діяльності в 2013 р. складають 1 727 тис. грн., в т.ч.: 
" адміністративні  витрати - 505 тис. грн., 
" витрати на збут - 756 тис. грн., 
" інші операційні витрати - 466 тис. грн. 
Елементи операційних витрат: 
" матеріальні витрати - 47 тис. грн., 
" витрати на оплату праці - 160 тис. грн., 
" відрахування на соціальні заходи - 60 тис. грн., 
" амортизація - 416  тис. грн., 
" інші операційні витрати - 1061  тис. грн. 
 За підсумками  2013 р. чистий  прибуток товариства дорівнює  462  тис. грн. 
Наростаючим підсумком  станом на 31.12.2013 р.  нерозподілений прибуток -   2 099 
тис. грн. 
 
 
 

Голова Правління ___________
_____ 

Кармазенко Володимир 
В'ячеславович 

               (підпис)     
   
Головний бухгалтер     ___________

_____ 
Уразова Валентина Борисівна 

               (підпис)     
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ГЕОФІЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА" 

за ЄДРПОУ 32347333 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

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

3000 751 8761 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- 57 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 390 2351 
Надходження від повернення авансів 3020 37 8 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 -- 1 

Інші надходження 3095 17 3851 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (2737) (2321) 

Праці 3105 (299) (3184) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (147) (1571) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (65) (687) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (2) (121) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (--) (566) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (41) (1741) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (761) (1092) 
Інші витрачання 3190 (59) (3969) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2914 464 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 840 31 

необоротних активів 3205 3014 250 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (938) (68) 

необоротних активів 3260 (--) (1234) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2916 -1021 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 -- 185 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (225) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -40 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2 -597 
Залишок коштів на початок року 3405 38 641 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- -6 
Залишок коштів на кінець року 3415 40 38 



 
У складi статтi "Iншi надходження" вiдображенi грошовi кошти. отриманi вiд 
реалiзацiї оборотних активiв, iноземної валюти. 
 У складi статтi "Iншi витрачання" - собiвартiсть реалiзованої iноземної 
валюти. 
 Вся сума грошових коштiв на кiнець. 2013 року - це залишок коштiв на 
поточному рахунку. 
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  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2014 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "ГЕОФІЗИЧНЕ 
ОБЛАДНАННЯ НАДРА" 

за ЄДРПОУ 32347333 

 
Звіт про власний капітал 

за 2013 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 

Додат-
ковий 

капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 

ний 
прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 

капітал 

Вилу-
чений 

капітал 
Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 250 -- -- 62 1646 -- -- 1958 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -9 -- -- -9 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 250 -- -- 62 1637 -- -- 1949 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 462 -- -- 462 

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

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 462 -- -- 462 
Залишок на кінець року 4300 250 -- -- 62 2099 -- -- 2411 
 
Статутний капiтал  ПрАТ "ГЕОФIЗИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ НАДРА" згiдно  установчих 
документiв складає 250 000 (двiстi п'ятдесят тисяч) грн. та розподiлений на 200 
(двiстi) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 250  грн. кожна. 
Акцiї мають бездокументарну форму  iснування . 
Статутний капiтал  сплачено повнiстю.  
Випуск акцiй зареєстровано  територiальним управлiнням ДКЦПФР  в м. Києвi та 
Київської областi  та внесено до Загального реєстру випуску цiнних паперiв 
15.11.2010 р. за реєстрацiйним номером  643/10/1/10. 19 липня 2011 р.   свiдоцтво 
про випуск акцiй замiнено в зв'язку iз змiною найменування Товариства. 
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XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 

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

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма "Універсал-Аудит" 

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

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

№ 0322 
26.01.2001 

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

№ 187 
П 
№ 0000187 
23.12.2013 
23.12.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 
звітності 2013 рік 

Думка аудитора Умовно-позитивна 
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