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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 Чмiль Володимир Мусiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "САТУРН"
1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14308747
1.4. Місцезнаходження емітента

М.Київ, Святошинський, 03148, м.Київ, пр-кт Леся Курбаса, б.2Б
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044)403-32-45 (044)407-62-08
1.6. Електронна поштова адреса емітента

cmil@adamant.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 82 30.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)
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Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
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 X
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 емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду X

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

27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

30. Примітки

1. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, т.щ.
дiяльнiсть Товариства лiцензуванню не пiдлягає. 2. Iнформацiя про рейтингове агенство не
надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та акцiї, випущенi їм, не
потребують визначення рейтингової оцiнки. 3. Iнформацiя щодо засновникiв/учасникiв емiтента
- фiзичних осiб не надається, т.щ. Засновники-фiзичнi особи у Товариства вiдсутнi. 4.
Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних
цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ.
Товариством не випускались зазначенi цiннi папери. 5. Iнформацiя про викуп акцiй протягом
звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство акцiй не викупало. 6. Iнформацiю щодо
придбаних та виданих сертифiкатiв не надається, тому що у Товариства випуск акцiй в
бездокументарнiй формi. 7. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. 8. Iнформацiя про випуски
iпотечних облiгацiй та 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, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя
щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi
облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. 9. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про
випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало
сертифiкати ФОН. 10. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi не надається, т.щ. не складалась. 11. Звiт про стан об'єкта
нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 12. Iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої
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продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення
електроенергiї, газу та води. 13. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском
боргових цiнних паперiв не надається, тому такi цiннi папери не випускались. 14. Iнформацiя
про випуски iпотечних облiгацiй та 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, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на надається, тому що Товариством не випускались
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi iпотечнi цiннi папери. 15. Основнi вiдомостi про ФОН,
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що
Товариство не випускало сертифiкати ФОН. 16. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не надається, т.щ. така звiтнiсть не складалась.
17. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускала цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 18. Звiт про
корпоративне управлiння не надається тому що Товариство не є фiнансовою установою.



5

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "САТУРН"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "НВП "Сатурн"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
03148
3.1.5. Область, район
М.Київ, Святошинський
3.1.6. Населений пункт
м.Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
пр-кт Леся Курбаса, б.2Б
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 253517
3.2.2. Дата державної реєстрації
20.06.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Святошинська районна у м.Києвi адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
500000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
500000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній
валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "КИЇВ"
3.3.2. МФО банку
322498
3.3.3. Поточний рахунок
26000330389802

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний банк "КИЇВ"
3.3.5. МФО банку
322498
3.3.6. Поточний рахунок
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26005330389830
3.4. Основні види діяльності

73.10.1 Дослiдження i розробки в галузi природничих наук
0 д/н
0 д/н

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

об'єднання Місцезнаходження об'єднання

ГО "Антирейдерський
союз пiдприємцiв України 03148,м.Київ, пр-т Л.Курбаса, 2-Б

Опис
Дiяльнiсть Антирейдерського Союзу нацiлена на боротьбу з рейдерством та захист iнтересiв своїх членiв, у тому числi

захист їхньої власностi. Мета та задачi союзу: - збереження вiтчизняного промислового потенцiалу; - протидiя
незаконному передiлу Власностi; - монiторинг та аналiз практики протидiї недружнiм поглинанням; - забезпечення

допомоги пiдприємствам, що зазнали ворожого поглинання.
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

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

кількості)

Трудовий колектив пiдприємства згiдно
наказу Регiонального вiддiлення ФДМУ по

м. Києву
19030825 01032 м.Київ б-р

Шевченка, б.50-г 0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної
особи

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

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

кількості)

Усього 0.000000000000



8

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 160 чоловiк Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 8 чоловiк Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють
на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 149 Фонд оплати працi: 3999,2 тис.грн. Факти змiни розмiру
фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: ФОП у 2011 роцi збiльшився на 325,4
тис.грн. нiж у попередньому звiтному перiодi. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня
квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Рiвень фахавої пiдготовки i кiлькiсть працiвникiв вiдповiдають
потребам емiтента.
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6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муськiн Юрiй Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 248292 14.10.1999 Жовтневим РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1942
6.1.5. Освіта**
Вища, Луганським машинобудiвний iнститут, iнженер, 1969
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НДЦ ВАТ "НВП "Сатурн", начальник НДЦ
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату,
встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не
було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 45 р. Попереднi посади:
начальник НТВ, начальник науково-дослiдного центру, в.о. заступника генерального директора по науковим питанням,
заступник генерального директора по науцi, начальник науково-дослiдного центру. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмiль Володимир Мусiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 807887 21.04.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1947
6.1.5. Освіта**
Вища, КПI, радiотехнiк, 1969
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НДI "Сатурн", директор
6.1.8. Опис
Голова правлiння очолює роботу виконавчого органу. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом
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Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не
дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у
складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
43 рiк. Попереднi посади: iнженер, старший iнженер, начальник дiльницi. начальник цеху, заступник начальника вiддiлу,
в.о. начальника вiддiлу, в.о. головного iнженера, головний iнженер, заступник генерального директора по науковiй
роботi, директор, генеральний директор-голова правлiння. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахно Галина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 242170 05.11.1999 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
Вища, ВПШ, ф.працi та зарплати, 1981
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НДI "Сатурн", заступник директора по економiцi
6.1.8. Опис
Член Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує
заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала
згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у
складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
46 р. Попереднi посади: начальник ПЕВ, в.о. заступника директора по економiцi, заступник директора по економiцi, в.о.
головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник директора по економiцi-керiвник фiнансово-економiчної служби.
На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сундучков Iгор Костянтинович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 714420 24.02.1998 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1968
6.1.5. Освіта**
закiнчив КПI в 1994 роцi за спецiальнiстю електроннi прилади i електроннi засоби
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
нач. НДЛ НВЧ вузлiв та блокiв ВАТ "НВП "САТУРН"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату,
встановлену згiдно зi штатним розкладом тв винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загалшьних зборiв
акцiонерiв 04.03.2011 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи
26 р. Попереднi посади: провiдний iнженер На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бут Вiктор Макарович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 370340 28.11.1996 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
вища, ВШПР iм..Швернiка, економiст, 1989
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
34
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "НВП "Сатурн", начальник планово-диспетчерського вiддiлу.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату,
встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не
було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 40 р. Попереднi
посади:нач.цеху, заст.ген.директор з виробництва. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дорощук Артем Сергiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 564192 27.03.2007 Старобiльським РВ УМВС України в Луганськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1982
6.1.5. Освіта**
Вища, економiчна, спецiальнiсть - мiжнародна економiка Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм..Даля
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
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2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Укрспецмонтажпроект", помiчник голови правлiння.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа не дала згоди на
розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв 04.03.2011 р. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини особа не має.
Загальний стаж роботи 9 р. Попереднi посади: начальник вiддiлу зовнiшньоекономiчних зв`язкiв. Iнформацiю про iнше
мiсце роботи у Товариства вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмiль Владислав Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 824057 27.07.2007 Солом'янським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища, КДУ iм.Шевченка, правознавство
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови правлiння ЗАТ "УТПК"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату,
встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не
було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 24 р. Попереднi посади:
офiцерськi посади ЗСУ, заступник Голови правлiння. Працює на пiдприємствi ПрАТ "УПТК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рябий Микола Никифорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 856521 26.10.2001 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Вища, КПI, 1973, радiоiнженер
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6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "НВП "Сатурн" заступник нач.виробництва
6.1.8. Опис
Очолює роботу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а..
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За
звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 39 р. Попереднi посади: заступник начальника конструкторського бюро, начальник виробничо-
технологiчного вiддiлу, заступник начальника виробництва. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiк Володимир Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 149989 05.04.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1955
6.1.5. Освіта**
Вища, КДУ iм.Шевченка, iнженер радiотехнiк
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "НВП "Сатурн", заступник ген.директора з якостi
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробiтну плату,
встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а.. Посадова особа не дала згоди на розкриття
iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не
було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 40 р. Попереднi посади:
голова профкома, начальник вiддiлу, заступник генерального директора з якостi.. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Антошко Олексiй Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 726618 02.10.2001 Московським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1949
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6.1.5. Освіта**
Вища,Київський мед.iн-т
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МЕЦ "Сатурн"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує винагороду,
встановлену з.з.а.. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання
своїх обов'язкiв. Особа призначена рiшенням загалшьних зборiв акцiонерiв 04.03.2011 р. Непогашеної судимостi за
користливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 34 р. Попереднi посади: ген.директор,директор
дочiрнього пiдприємства. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миримський Дмитро Юлiєвич
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КИ 026053/04-0269 03.04.2007 ВГIРФО Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1972
6.1.5. Освіта**
вища, Тельхаймський академiчний коледж
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiя у Товариства вiдсутня
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує винагороду,
встановлену з.з.а. та згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр
оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної
судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - iнформацiя вiдсутня. Попереднi посади:
iнформацiя вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради, в.о.головного бухгалтера
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмiль Микола Мусiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 157510 09.04.1996 Мiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
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1951
6.1.5. Освіта**
Вища, КПI, iнженер, 1973 р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "НВП "Сатурн" - заступник голови правлiння з фiнансiв
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Здiйснює ведення бухгалтерського облiку
на Товариствi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не
дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у
складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
40 р. Попереднi посади: в.о. заступника голови правлiння по економiцi, заступник директора, керiвник фiнансово-
економiчної служби - заступник голови правлiння.. Працює в ПрАТ "УПТК".
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бережний Володимир Павлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 238085 04.07.1996 Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
вища, Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм.В.Даля
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова правлiння ВАТ "Унавське"
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує винагороду,
встановлену з.з.а. та згiдно зi штатним розкладом. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр
оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної
судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи 10 р. На iнших пiдприємствах не працює.
Попередня посада голова правлiння. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бердар Микола Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
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СО 491712 02.11.2000 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
Вища, КПI, iнженер електронної технiки, 1979
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "НВП "Сатурн", директор дочiрнього пiдприємтсва "Елiсат"
6.1.8. Опис
Член Правлiння. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Посадова особа отримує
заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а. Посадова особа не дала
згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у
складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
34 р. Попереднi посади: заст.нач. вiддiлу, начальник вiддiлення, директор дочiрнього пiдприємства. На iнших
пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мукерiя Михайло Самсонович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 д/н
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
Вища економiчна Рижський iн-т цивiльної авiацiї
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
д/н
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю..
Посадова особа отримує винагороду, встановлену з.з.а.. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про
розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було.
Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 23 р. Попереднi посади: голова
НР ПрАТ "Укрспецмонтажпроект". Особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних, найменування попередньої
посади, роботи на iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Федорченко Наталiя Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 323308 22.10.2006 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища Київський державний ун-т,1990 р.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ , начальник ОК.
6.1.8. Опис
Член Ревiзiйної комiсiї. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю..
Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом та винагороду, встановлену з.з.а..
Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. За
звiтний перiод змiн у складi посадових осiб не було. Непогашеної судимостi за користливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи 22 р. Попереднi посади: iнженер, секретар-референт, начальник ОК. Начальник комплексного
вiддiлу кадрiв та безпеки. На iнших пiдприємствах не працює.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада
Прізвище, ім'я, по

батькові посадової
особи

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

юридичної особи

Дата
внесення до

реєстру
Кількість

акцій (штук)
Від загальної

кількості акцій (у
відсотках) прості

іменні
прості на

пред'явника
привілейовані

іменні
привілейовані на

пред'явника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Член правлiння Бережний Володимир
Павлович

ЕК 238085 04.07.1996 Сєвєродонецьким МВ
УМВС України в Луганськiй областi 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0

Член правлiння Сахно Галина Iванiвна СО 242170 05.11.1999 Ленiнградським РУГУ
МВС України в м.Києвi 16.09.2008 1071 0.05355000000 1071 0 0 0

Член Наглядової
ради

Миримський Дмитро
Юлiєвич

КИ 026053/04-0269 03.04.2007 ВГIРФО
Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi 25.12.2008 85633 4.28170000000 85633 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Федорченко Наталiя
Петрiвна

СН 323308 22.10.2006 Ленiнградським РУГУ
МВС України в м.Києвi 16.08.2008 4063 0.20315000000 4063 0 0 0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Рябий Микола
Никифорович

СО 856521 26.10.2001 Днiпровським РУ ГУ
МВС України в м.Києвi 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0

Член Правлiння Муськiн Юрiй
Миколайович

СО 248292 14.10.1999 Жовтневим РУГУ МВС
України в м.Києвi 16.09.2008 1565 0.07825000000 1565 0 0 0

Голова Наглядової
ради, в.о.головного

бухгалтера
Чмiль Микола

Мусiйович
СН 157510 09.04.1996 Мiнським РУГУ МВС

України в м.Києвi 16.09.2008 16576 0.82880000000 16576 0 0 0

Член Наглядової
ради

Антошко Олексiй
Васильович

СО 726618 02.10.2001 Московським РУГУ
МВС України в м.Києвi 16.08.2008 1086 0.05430000000 1086 0 0 0

Голова правлiння Чмiль Володимир
Мусiйович

СН 807887 21.04.1998 Ватутiнським РУГУ
МВС України в м.Києвi 16.09.2008 76961 3.84805000000 76961 0 0 0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Мукерiя Михайло
Самсонович д/н д/н 01.01.1900 д/н 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0

Член Наглядової
ради

Пiк Володимир
Миколайович

СН 149989 05.04.1996 Ленiнградським РУГУ
МВС України в м.Києвi 16.09.2008 23456 1.17280000000 23456 0 0 0

Член Наглядової
ради

Сундучков Iгор
Костянтинович

СН 714420 24.02.1998 Ленiнградським РУГУ
МВС України в м.Києвi 16.08.2008 14432 0.72160000000 14432 0 0 0

Член Правлiння Бут Вiктор Макарович СН 370340 28.11.1996 Ватутiнським РУ ГУ
МВС України в м.Києвi 16.09.2008 63 0.00315000000 63 0 0 0

Член правлiння Бердар Микола
Миколайович

СО 491712 02.11.2000 Ленiнградським РУГУ
МВС України в м.Києвi 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0

Член Наглядової Дорощук Артем ЕН 564192 27.03.2007 Старобiльським РВ 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0
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ради Сергiйович УМВС України в Луганськiй обл

Член Наглядової
ради

Чмiль Владислав
Володимирович

МЕ 824057 27.07.2007 Солом'янським РУ ГУ
МВС України в м.Києвi 16.09.2008 286605 14.33025000000 286605 0 0 0

Усього 511511 25.57560000000 511511 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Кількість за видами акцій
Найменування

юридичної особи
Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення
до реєстру

Кількість
акцій (штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках) прості

іменні
прості на

пред'явника
привілейовані

іменні
привілейовані на

пред'явника

ПрАТ "УПТК" 16476514 03134 М.Київ д/н м. Київ
вул.Симиренка, 1-Б 16.09.2008 498943 24.94715000000 498943 0 0 0

ПрАТ "ВДЦП"
(номiнальний утримувач) 35917889 04107 М.Київ д/н м.Київ

вул.. Тропiнiна, б. 7-Г 16.09.2008 378972 18.94860000000 378972 0 0 0

Кількість за видами акційПрізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*
Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування

органу, який видав паспорт**
Дата внесення

до реєстру
Кількість

акцій (штук)
Від загальної кількості

акцій (у відсотках) прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Чмiль Владислав
Володимирович

МЕ 824057 27.07.2007 ТУМ Солом'янського РУ ГУ МВС
України в м.Києвi 16.09.2008 286605 14.33025000000 286605 0 0 0

Чмiль Iрина Миколаївна СО 360119 11.05.2000 Мiнським РУ ГУ МВС України в
м.Києвi 16.09.2008 208379 10.41890000000 208379 0 0 0

Усього 1372899 68.64490000000 1372899 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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8. Інформація про загальні збори акціонерів

чергові позачерговіВид загальних
зборів* X

Дата
проведення 04.03.2011

Кворум
зборів** 94.490000000000

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження рiчних результатiв фiнансово-господарської дiяльностi
товариства ВАТ та його дочiрнiх пiдприємств за 2010 рiк та основнi напрямки дiяльностi пiдприємства на наступний рiк. 2.
Затвердження звiту Наглядової ради за пiдсумками роботи за 2010 рiк. 3. Затвердження висновкiв та звiту ревiзiйної комiсiї за
пiдсумками роботи за 2010 рiк. 4. Про використання отриманого прибутку ВАТ. 5. Про виплату дивiдендiв. 6. Про використання
ВАТ кредитних лiнiй, якi надають банки. 7. Про продовження полiтики викупу акцiй ВАТ у акцiонерiв. 8. Визначення типу
акцiонерного товариства та змiна найменування Товариства. 9. Приведення Статуту Товариства у вiдповiднiсть до ЗУ та
затвердження нової редакцiї Статуту. Державна реєстрацiя змiн в установчих документах Товариства. 10. Обрання Генерального
директора Товариства. 11. Обрання Наглядової ради Товариства. 12. Прийняття рiшення про переведення дочiрнiх пiдприємств в
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. 13. Затвердження Статутiв ТОВ. 14. Про виконання рiшень загальних зборiв
акцiонерiв вiд 08 вересня 2010 року. 15. Про обрання Голови правлiння Товариства 16. Попереднє схвалення значних правочинiв
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: акцiонери Результати розгляду питань порядку денного:
затверджено рiчнi результати фiнансово-господарської дiяльностi, звiт Наглядової ради, висновки та звiт ревiзiйної комiсiї,
визначено тип товариства та змiну найменування Товариства, затверджено нову редакцiю Статуту Товариства, порядоку
використання прибутку, переобрано Наглядову раду, переобрано голову правлiння, прийнято рiшення про використання
кредитних лiнiй, якi надають банки, про продовження полiтики викупу акцiй, схвалено рiшеня про укладання значних правочинiв.
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9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на
отримання дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900

Дата виплати дивідендів 01.01.2010 01.01.1900 01.01.2009 01.01.1900

Опис Дивiденди за попереднiй та звiтний перiоди не нараховувались та не сплачувались.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711

Місцезнаходження 01001 М.Київ д/н м.Київ вул. Грiнченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АВ №189650

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006

Міжміський код та телефон 044 377 70 16

Факс 044 377 70 16

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юрхолдiнг-Аудит"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32736376

Місцезнаходження 04107 М.Київ д/н м.Київ Татарська, 7/54

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

3488

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.11.2004

Міжміський код та телефон (044) 223-93-20

Факс (044) 223-93-20

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис Особа здiйснює аудиторську перевiрку та пiдтверджує фiнансову звiтнiсть. За звiтний
перiод особа не змiнювалась.

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Стандарт"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31954068

Місцезнаходження 04071 М.Київ д/н м.Київ Верхнiй Вал, 24

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності

АГ № 572016

Назва державного органу, що видав ліцензію або
інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.07.2010

Міжміський код та телефон 044 377 73 61

Факс 044 377 73 61

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис Особа здiйснює вiдкридтя рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй та зарахування
акцiй в процесi дематериалiзацiї.
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11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про

реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Тип
цінного
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

15.10.2010 504/10/1/10
Територiальне управлiння

ДКЦПФР у м. Києвi та
Київськiй областi

UA4000098743 Акції Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні 0.250 2000000 500000.000 100.000000000000

Опис
Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових торгiвельних системах акцiї не
обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Протягом звiтного перiоду
додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.
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12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн" - сучасне пiдприємство в галузi
електронної технiки, яке володiє прогресивними технологiями, високим науково-технiчним потенцiалом,
квалiфiкованими кадрами та спецiалiстами. Свою бiографiю пiдприємство почало в 1968 роцi, коли був заснований
вiдомчий НДI "Крiоелектронiка". В 1994 роцi НДI був перетворений шляхом корпоратизацiї в акцiонерне товариство i в
1996 роцi - приватизований. Сьгоднi ПАТ "НВП "Сатурн" бере активну участь в нацiональних та iнтернацiональних
програмах по радiоастрономiї, розробляючи i впроваджуючи унiкальну апаратуру для радiотелескопiв України, Росiї,
Китаю, спiвпрацює з Нацiональним Космiчним агенством України. У 2011 роцi було визначено тип товарисва - публiчне
та змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн".
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
Голова правлiння-генеральний директор. Секретар-референт, канцелярiя. Заступник генерального директора,
директора з фiнансово-економiчних питань. Заступник генерального директора, директора з якостi. Заступник
генерального директора, директора з наукових питань. Начальник комплексного вiддiлу кадрiв та безпеки Головний
iнженер. Заступник генерального директора з виробництва та технологiй. Заступник генерального директора з
комерцiйних питань. Всi структурнi пiдроздiли знаходяться в м.Києвi. На 01.01.2012 р. ПАТ "НВП "Сатурн" мав 4 дочiрнiх
пiдприємств, якi знаходяться в м.Києвi: ПНДП "Елiсат", ПНДП "Сатмаш", ДП "Сатурн-Сервiс", ДП "ЖКВ "Сатурн".
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та
результати цих пропозицій
Пропозицiй не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку
та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Фiнансова звiтнiсть пiдприємства вiдповiдає таким принципам: -основнi засоби вiдображенi у звiтностi за фактичною
собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї, яка здiйснюється за методом прямолiнiйного списання,
виходячи зi строку корисної експлуатацiї; -запаси включають сировину та матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо,
запаснi частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцiю, МШП на складi. Запаси облiковуються за
собiвартiстю, яка включає витрати на придбання та доставку. При передачi в експлуатацiю МШП нараховується 100%
зносу з вiднесенням на витрати операцiйної дiяльностi.Для розрахунку собiвартостi реалiзованої продукцiї
застосовується метод конкретної iдентифiкацiї запасiв, що використанi у виробництвi; - дебiторська заборгованiсть
визнається активом, якщо iснує можливiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути
достовiрно визначена її сума; - розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається окремими дебiторами; - дохiд
визначається на момент збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збiльшення власного капiталу
(за виключенням внескiв учасникiв пiдприємства); - витрати вiдображаються одночасно iз зменшенням активу або
збiльшення зобов'язань. Змiн в облiковiй полiтицi протягом року не вiдбувалось.
Текст аудиторського висновку
Власникам цiнних паперiв, керiвництву ПАТ "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн " та Нацiональнiй комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку України Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного
товариства "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн" за 2011 рiк 26 квiтня 2012 року м. Київ Згiдно договору № К6/12У
вiд 27 лютого 2012 р. аудитором Прокопчуком К.Ю. Аудиторської фiрми "Юрхолдiнг-Аудит", яка здiйснює свою
дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3488 виданого Рiшенням
Аудиторської палати вiд 25.11.2004 р. проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ПАТ
"Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн" за 2011 рiк. Мiсцезнаходження Аудиторської фiрми "Юрхолдiнг-Аудит":
Юридична адреса: м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54 Телефон/факс - 223-93-20. 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 № 001038 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
02.03. 2010 року. Перевiрка проводилась з 27.02.2012 р. по 26.04. 2012 р. 1. Основнi вiдомостi про товариство Повна
назва - Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн" Iдентифiкацiйний код юридичної
особи - 14308747 Мiсцезнаходження - 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2-Б Дата державної реєстрацiї -
Свiдоцтво про державну реєстрацiю видане Святошинською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi 20.06.1996
р. № 1 072 120 0000 000043 Дата замiни Свiдоцтва про державну реєстрацiю 07.04.2011 р. на пiдставi змiни
найменування юридичної особи. Номер запису в ЄДР № 1 072 105 0018 000043 Види дiяльностi за КВЕД: 73.10.1
Дослiдження i розробки в галузi природничих наук Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть за перiод, що
перевiрявся були: Керiвник - Чмiль Володимир Мусiйович В. о. Головного бухгалтера - Чмiль Микола Мусiйович 2.
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Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї: 1. Баланс станом на 31.12.2011 р. 2. Звiт про фiнансовi результати за 2011
рiк. 3. Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк. 4. Звiт про власний капiтал за 2011 рiк. 5. Примiтки до рiчної фiнансової
звiтностi за 2011 рiк. 6. Оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансовим рахункам за 2011 рiк, журнали-
ордери за 2011 рiк. 7. Аналiтичнi данi по балансовим рахункам за 2011 рiк. 3. Опис аудиторської перевiрки Аудиторська
перевiрка проведена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" та "Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 р. № 1360. Ми виконали аудит фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн", що додається, яка включає баланс
станом на 31 грудня 2011 року, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал та
примiтки до фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а також iнформацiї про суттєвi аспекти облiкової полiтики. Положення про
облiкову полiтику затверджене наказом керiвника товариства вiд 17.07.2000 р. № 58. Кожного року цей наказ
подовжувався. На 2011 р. вказаний наказ був подовжений наказом № 2 вiд 12.01.2011 р. У вiдповiдностi до Положення
про облiкову полiтику бухгалтерський облiк товариством ведеться у вiдповiдностi iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв
України Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО). Для ведення бухгалтерського облiку i
надання iнформацiї в фiнансових звiтах товариством застосовуються тi пiдходи та методи, якi передбаченi П(С)БО i
найбiльш адаптованi до дiяльностi товариства. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв (крiм
Звiту про рух грошових коштiв) проводиться згiдно принципу нарахування так, що результати операцiй та iнших подiй
вiдображаються в облiкових регiстрах i фiнансових звiтах тодi, коли вони мали мiсце, а не тодi, коли товариство отримує
чи сплачує кошти. Загальний контроль за виконанням вимог Положення про облiкову полiтику покладається на
керiвника товариства. Безпосереднiй контроль за виконанням вимог Положення про облiкову полiтику покладається на
головного бухгалтера товариства. З метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi товариством проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань (наказ № 66 вiд
22.09.2011р.). 4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових
звiтiв Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до вимог Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Це включає розробку,
запровадження i пiдтримання системи внутрiшнього контролю, необхiдної для складання та достовiрного
представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих помилок внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй;
вибiр i застосування належної облiкової полiтики та здiйснення бухгалтерських оцiнок, доцiльних в умовах, що склалися.
5. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi Нашим обов'язком є надання висновку
стосовно зазначеної фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувались норм професiйної етики та
спланували i провели аудиторську перевiрку таким чином, щоб отримати достатню впевненiсть у тому, що фiнансова
звiтнiсть не мiстить суттєвих помилок. Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказiв
стосовно сум i iнформацiї, що розкриваються у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур здiйснюється на розсуд аудитора,
що включає оцiнку ризику iстотного викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок недобросовiсних або помилкових дiй.
При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що застосовується для складання i
достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою планування необхiдних, за даних умов, процедур аудиту, а не
з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Аудит також включає аналiз
застосованих принципiв бухгалтерського облiку та об?рунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським
персоналом, а також аналiз загального представлення фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами
аудиторськi докази є достатнiми i належними для формування аудиторського висновку. 6. Розкриття iнформацiї за
видами активiв 6.1. Облiк необоротних активiв Вартiсть власних основних засобiв товариства станом на 31.12.2011 р.
становить: - первiсна вартiсть - 32139,0 тис. грн.; - залишкова вартiсть - 13329,0 тис. грн.; - знос - 18810,0 тис. грн.
Визнання та оцiнка основних засобiв проводилась у вiдповiдностi з критерiями визнання за П(С)БО № 7 "Основнi
засоби", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 27.04.2000 р. № 92. Орендованих основних засобiв Пiдприємство
не має. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на пiдставi первинних документiв по фактичним витратам на їх
придбання, виготовлення та установку. Основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Одиницею облiку є об'єкт основних засобiв. Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за
групами, якi встановленi П (С)БО № 7. Переоцiнку основних засобiв в 2011 роцi пiдприємство не проводило. Витрати,
що здiйснювалися для пiдтримання об'єкта в робочому станi та одержання первiсно визначеної суми майбутнiх
економiчних вигод вiд його використання (всi види ремонтiв), включаються пiдприємством до складу витрат. Згiдно
обраної пiдприємством облiкової полiтики, застосування норм i методiв нарахування амортизацiї основних засобiв
проводилось прямолiнiйним методом, при якому термiн корисного використання визначався iндивiдуально для кожного
нового об'єкта. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним їх синтетичного облiку. Перевiркою
правильностi вiдображення в облiку та звiтностi надходжень, реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв, порушень
не встановлено. На балансi пiдприємства станом на 31.12.2011 р. облiковуються нематерiальнi активи, первiсна
вартiсть яких складає 491,0 тис. грн. Амортизацiю нематерiальних активiв Пiдприємство нараховує згiдно з
прямолiнiйним методом нарахування, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням первiсної вартостi
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нематерiальних активiв на перiод часу їх використання, який визначається по кожному об'єкту окремо в момент
зарахування його на баланс (П(С)БО - 8 "Нематерiальнi активи"). Сума нарахованої амортизацiї за 2011 рiк склала -
491,0 тис. грн. 6.2. Облiк фiнансових iнвестицiй Фiнансових iнвестицiй - активiв, якi утримуються пiдприємством з метою
збiльшення прибутку (вiдсоткiв, дивiдендiв, тощо), зростання вартостi капiтальних або iнших вигод для iнвестора, згiдно
наданих до перевiрки документiв, пiдприємство станом на 31.12.2011 р. на балансi облiковує довгостроковi фiнансовi
iнвестицiї на суму - 3352,0 тис. грн. 6.3. Облiк запасiв Визнання та первiсна оцiнка запасiв на пiдприємствi проводиться
згiдно П(С)БО № 9 "Запаси", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд 20.10.1999р. № 246. Станом на 31.12.2011 р.
балансова вартiсть запасiв становить 4050,0 тис. грн., в т.ч.: - виробничi запаси - 577,0 тис. грн., - незавершене
виробництво - 3348,0 тис. грн., - готова продукцiя - 125,0 тис. грн. Методи оцiнки запасiв Пiдприємство здiйснює у
вiдповiдностi з П(С)БО - 9 "Запаси" та згiдно прийнятої облiкової полiтики: - при придбаннi, отриманнi або виготовленнi
запасiв - за первiсною вартiстю; - при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi - за методом середньозваженої
собiвартостi. - оцiнка запасiв на дату складання балансу вiдображається в бухгалтерському облiку i звiтностi за
найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю, або чистою вартiстю реалiзацiї. Перевiркою правильностi вiдображення в
облiку надходження, використання, та iншого вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв встановлено: МШП,
що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списуються з балансу) з подальшою органiзацiєю
оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдними особами протягом строку їх
фактичного використання. Станом на 31.12.2011 р. iншi оборотнi активи становлять 114,0 тис. грн. Вартiсть грошових
коштiв та їх еквiвалентiв станом на 31.12.2011 р. становить 403,0 тис. грн. На протязi 2011 р. вiдображення в
бухгалтерському облiку операцiй з придбання, використання та реалiзацiї матерiальних цiнностей пiдприємство
проводило без порушень. 6.4. Облiк дебiторської заборгованостi Визнання та оцiнка реальностi дебiторської
заборгованостi проводиться пiдприємством у вiдповiдностi з П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого
Мiнфiном України вiд 8.10.99 р. № 237 (iз змiнами та доповненнями). Дебiторську заборгованiсть Пiдприємство визнає
активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 3,0 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р.
дебiторська заборгованiсть становить: Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 64,0 тис. грн. В пiдсумок
балансу дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Згiдно
обраної облiкової полiтики величину резерву сумнiвних боргiв пiдприємство повинно визначити виходячи з
платоспроможностi окремих дебiторiв. В 2011 р. резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Вся поточна дебiторська
заборгованiсть, за строками її непогашення не перевищувала на протязi року 3-х мiсяцiв . Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками складає - 487,0 тис. грн., в т.ч.: - з бюджетом - 1,0 тис. грн.; - за виданими авансами - 486,0тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть, строк позовної давностi якої минув, перевiркою не встановлено. Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть становить - 3788,0 тис. грн. Порушень в веденнi облiку розрахункiв з дебiторами перевiркою не
встановлено. 7. Розкриття iнформацiї про зобов'язання 7.1.Облiк зобов'язань Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань на
пiдприємствi вiдбувається у вiдповiдностi з П(С)БО 11 "Зобов'язання", затвердженого Наказом Мiнфiну України вiд
31.01.2000 р. № 20. За термiном погашення зобов'язання пiдприємства подiляються на довгостроковi i поточнi.
Зобов'язання вiдображаються у балансi пiдприємства за умови, що його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. На 31.12.2011 р. довгостроковi
зобов'язання пiдприємства становлять - 419,0 тис. грн., в т.ч.: - iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 390,0 тис.
грн.; - iншi довгостроковi зобов'язання - 29,0 тис. грн. Станом на 31.12.2011 р. поточнi зобов'язання за розрахунками
становлять: - з одержаних авансiв - 1038,0 тис. грн.; - з бюджетом - 226,0 тис. грн.; - зi страхування - 283,0 тис. грн.; - з
оплати працi - 341,0 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання становлять - 641,0 тис. грн.. В балансi поточнi зобов'язання
вiдображаються за сумою погашення. Порушень в правильностi ведення облiку та вiдображення в балансi поточних
зобов'язань, перевiркою не встановлено. 8. Розкриття iнформацiї про власний капiтал 8.1. Облiк статутного капiталу
Станом на 31.12.2011р. Статутний капiтал Товариства складав 500 тис. грн., i подiлений на 2 000 000 штук акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна, форма iснування - бездокументарна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
№504/10/1/10 зареєстроване 15 жовтня 2010 р. Територiальним управлiнням ДКЦПФР у м. Києвi та Київськiй областi.
Статутний капiтал сформований з дотриманням вимог Закону України "Про господарськi товариства" та сплачений
повнiстю. За даними зберiгача станом на 12.03.2012 р.: Акцiонери Товариства - 2 юридичнi особи, якi володiють -
25,0048%СК: ? АБ "Синтез", 03026, м. Київ, вул. I. Кудрi, 5, володiють - 0,0577%СК; ? ПрАТ "УПТК", 03164, м. Київ,
вул.Симиренка, 1-Б володiють - 24,9471%СК; Емiтент - ПАТ "НВП" Сатурн", м. Київ, проспект Леся Курбаса 2б,
володiють -1,6828%СК; Акцiонери Товариства - фiзичнi особи: - Фiзичнi особи - 1628 чол., володiють - 73,3124% СК. В
бухгалтерському облiку "Статутний капiтал" облiковується на рахунку 40. Аналiтичний облiк до рахунку "Статутний
капiтал" в розрiзi акцiонерiв здiйснюється безпосередньо на Пiдприємствi. Незалежний реєстроутримувач (зберiгач) -
ТОВ "Стандарт" 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 24, оф. 8. В аналiтичному облiку записи про змiни прав власностi в
реєстр власникiв цiнних паперiв вносяться своєчасно i являються достовiрними. Порушень в веденнi облiку рахунку 40
"Статутний капiтал" перевiркою не встановлено. 8.2. Облiк додаткового капiталу Облiк додаткового капiталу товариства
вiдповiдає вимогам законодавства. Станом на 31.12.2011 р. балансова вартiсть iншого додаткового капiталу становить -
24828,0 тис. грн. 8.3. Облiк резервного капiталу Облiк резервного капiталу ведеться на балансовому рахунку 43
"Резервний капiтал". Вiдповiдно до положень Статуту товариство нараховує резервний капiтал за рахунок
нерозподiленого прибутку пiдприємства за результатами звiтного року. Станом на 31.12.2011 р. резервний капiтал - не
облiковується. Перевiркою порядку формування та правильностi вiдображення в облiку резервного капiталу порушень
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не встановлено. 8.4. Облiк нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) Станом на 31.12.2011 р. непокритий
балансовий збиток пiдприємства становить - 2261,0 тис. грн. Збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк
складає 28,0 тис. грн. Дохiд пiдприємства визначається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язань, що
зумовлює зростання власного капiталу, за умови, що оцiнка доходу може бути визначена достовiрно. Правильнiсть
класифiкацiї та оцiнки доходу вiдбувається у вiдповiдностi з П(С)БО № 15 "Доходи", затвердженого Наказом Мiнфiну
України вiд 29.11.1999р. № 290. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: - дохiд
(виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) у 2011р. становив - 13157,0тис.грн.; - iншi операцiйнi доходи -
9506,0 тис. грн.; - iншi фiнансовi доходи - 1,0 тис. грн.; - iншi доходи - 147,0 тис. грн. Дохiд пiдприємства вiдображається
в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Визнання
витрат виробництва на пiдприємствi в цiлому проводиться у вiдповiдностi з П(С)БО № 16 "Витрати", затвердженого
Наказом Мiнфiну України вiд 31.12.1999 р. № 318 (iз змiнами i доповненнями). Витрати вiдображаються в
бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням або збiльшенням зобов'язань. Витрати товариства включають: -
собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 12556,0 тис. грн., - адмiнiстративнi витрати - 4550,0 тис. грн.;
- витрати на збут - 99,0 тис. грн.; - iншi операцiйнi витрати - 3508,0 тис. грн.; - фiнансовi витрати - 91,0 тис. грн.; - iншi
витрати - 22,0 тис. грн. Визначення балансового та оподаткованого прибутку (збитку) вiдбувається згiдно з чинним
законодавством. 9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв
Товариства, здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї
положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо пiсля
закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться
меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та
зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Вказаний
розрахунок було здiйснено у вiдповiдностi з Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку "Про
схвалення Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств" вiд 17 листопада
2004 року № 485. Для визначення вартостi чистих активiв було складено розрахунок за даними бухгалтерської звiтностi
вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 2 "Баланс", затвердженого наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 р. № 87 зi змiнами та доповненнями, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 21.06.99
р. № 396/3689. Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв товариства складає 22652,0 тис. грн., що значно
перевищує розмiр статутного капiталу, тому товариство не повинно оголошувати про зменшення свого статутного
капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу
України. Станом на 31.12.2011 року вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає вимогам законодавства . 10.
Розкриття iнформацiї про подiї, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий
ринок" Згiдно рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 04.03.2011 року), Цивiльному кодексу України та
Закону України "Про акцiонернi товариства" Вiдкрите акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство
"Сатурн", зареєстроване Святошинською районною Державною адмiнiстрацiєю у мiстi Києвi, номер запису про
включення до ЕДР 1 072 105 0018 000043, iдентифiкацiйний код 14308747 перейменоване у Публiчне акцiонерне
товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн". Загальнi збори прийняли рiшення (протокол №18 вiд 04.03.2011
року),обрати членами наглядової ради: Антошко Олексiя Васильовича, Дорощук Артема Сергiйовича, Миримського
Дмитра Юлiйовича, Сундучкова Iгоря Костянтиновича, Пiка Володимира Миколайовича, Чмiля Миколу Мусiйовича,
Чмiля Владислава Володимировича. Головою правлiння Товариства термiном на три роки обрати Чмiля Володимира
Мусiйовича. Висновок Ми провели аудиторську перевiрку балансу Публiчного акцiонерного товариства "Науково-
виробниче пiдприємство "Сатурн", що додається, станом на 31.12.2011 р., а також вiдповiдних звiтiв про фiнансовi
результати, рух грошових коштiв, власний капiтал та примiток до фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Ми не спостерiгали за
iнвентаризацiєю активiв та зобов'язань станом на 31.12.2011 р., оскiльки ця дата передувала призначенню нас
аудиторами товариства. Також, аудитор не мав змоги ознайомитись з iншою нефiнансовою iнформацiєю, яка буде
опублiкована разом з фiнансовою звiтнiстю в рiчному звiтi товариства, так як ця подiя буде вiдбуватися пiсля дати
надання висновку аудитором. Але ця обставина не є суттєвою при висловлюваннi думки аудитора щодо достовiрностi
фiнансової звiтностi. На нашу думку, за винятком впливу iнформацiї, викладеної в попередньому абзацi аудиторського
висновку, фiнансовi звiти справедливо й достовiрно вiдображають в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного
акцiонерного товариства "Науково-виробниче пiдприємство "Сатурн" станом на 31 грудня 2011 р., а також результати
його фiнансової дiяльностi, рух грошових коштiв та власного капiталу за 2011 рiк. Фiнансова звiтнiсть складена у
повному обсязi згiдно з Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. Директор Аудиторської
фiрми "Юрхолдiнг-Аудит" К.Ю. Прокопчук
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; інформація про
особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження
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нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація 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
В 2011 роцi науково-технiчна дiяльнiсть ПАТ проводилась в рамках комплексних галузевих програм Нацiонального
космiчного Агентства України, договорiв з пiдприємствами пiдприємницького сектору та прямих контрактiв з iноземними
замовниками по слiдуючих напрямках: 1. Розробка НВЧ технологiй, обладнання та його промисловий випуск для систем
супутникового, тропосферного та космiчного зв`язку i телебачення, розробка та поставка на радiотелескопи унiкальних
перетворювально- пiдсилюючих систем з глибоким рiвнем охолодження. 2. Розробка, виготовлення та поставка
прийомо - передавальних блокiв мм дiапазону для радiолокацiї. 3. Розробка та впровадження у виробництво нового
класу приладiв НВЧ-дiапазону. 4. розробка високочутливого радiометричного приймального комплексу в дiапазонi хвиль
(18-26ГГц) для оснащення радiотелескопу РТ-70. 5. Розробка та поставка високочутливих крiоелектронних приймальних
комплексiв дiапазонiв 3 см та 13 см в Росiю. 6. Розробка та поставка напiвпровiдникових змiшувальних та детекторних
НВЧ дiодiв на основi матерiалiв групи А3В5 для Китаю. Промислова дiяльнiсть пiдприємства проводилась по випуску
зразкiв i обладнання по вищевказаним напрямкам для iнших замовникiв. Також проводились роботи по: - виготовленню
арсенiд-галiєвих змiшувальних та детекторних дiодiв на кристалоутримачi частот (3-80) ГГц - виготовленню герметичних
низькочастотних вводiв живлення, фiльтруючих, прохiдних; - виготовленню хвилеводних та хвилеводно-коаксиальних
елементiв трактiв НВЧ; - виготовленню гiбридно-iнтегральних плат НВЧ дiапазону; - виготовленню термозахисних
корпусiв; - гальванiчне покриття деталей замовникiв (золото, срiбло, нiкель, олово-вiсмут, кадмiй, цинк).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує
будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi п`ять рокiв вiдчужено 18.10.2006 р. по договору купiвлi-продажу продано ТОВ 6/100 частин майнового
комплексу, що знаходиться в Блоцi №3 пiд лiтерою Н`3, за адресою: м.Київ, пр-т Леся Курбаса, 2-Д та складає: 2541,8
м2 Пiдприємство не планує значних iнвестицiй або придбань, пов`язаних з господарською дiяльнiстю.
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. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформація 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
ПАТ є власником нерухомостi, загальна площа якого складає 69406,5 м2 та обладнання, залишкова вартiсть якого
складає:13329,0 тис.грн.. Знос будiвель становить 35,7%. Знос обладнання становить: 93,2%. Використання для
виробництва виробничих потужностей 80%. Основнi засоби знаходяться за адресою: м.Київ, пр.Леся Курбаса, 2-Д та пр-
т Героїв Космосу, 2-Б. Орендованих основних засобiв не має. Капiтального будiвництва не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Недостатня фiнансова пiдтримка галузi з боку уряду: - недосконала податкова полiтика, недостатнiй захист власного
виробника в даному напрямку виробництва; - залежнiсть вiд закордонних постачальникiв комплектуючих засобiв,
низький рiвень заробiтної плати порiвняно з конкурентами. -складнiсть отримання кредитних коштiв; - загальна
фiнансова та економiчна криза;
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Сплачено 119,8 тис. грн. штрафних санкцiй.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних
потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Специфiка дiяльностi Товариства з тривалим строком обiговостi коштiв вимагає залучення великих обсягiв обiгових
коштiв для виконання науково-технiчних робiт та виготовлення зразкiв продукцiї та обладнання. Тому основним
джерелом поповнення обiгових коштiв є залучення короткострокових кредитних ресурсiв банкiв шляхом вiдкриття
кредитних лiнiй. На 31.12.2011 року кредитнi зобов`язання становили 0 тис.грн.. Додатковим джерелом поповнення
обiгових коштiв є здача в оренду вiльних виробничих примiщень та обладнання, а також передача в лiзинг
виготовленого обладнання та апаратури.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить:4339,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за
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товари, роботи, послуги становить:2529,0 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)
На 2012 рiк з метою стабiлiзацiї фiнансового стану товариства планується: - вiдновлення робiт по програмам МО
України ; - продовження робiт по забезпеченню виконання Росiйсько- Української мiжнародної програми ; - продовження
робiт по розробцi та поставцi в ПО м.Санкт-Петербург> РФ приймально-передавального пристрою мм дiапазону частот
для РЛС; - проведення робiт по розробцi широкополосного мало шумливого приймального пристрою по Програмi РФ в
iнтересах IПА РАН м.Санкт-Петербург; - розширення обсягу продаж приладiв , ; - заключення додаткових контрактiв з
пiдприємствами Китаю по випуску мало шумливих приймальних приладiв мм дiапазону частот для радiометрiї та
поставцi транзисторiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за
звітний рік
В 2011 роцi науково-технiчна дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства проводилась в рамках комплексних
галузевих i мiжгалузевих програм Нацiонального космiчного Агентства України, договорiв з пiдприємствами
пiдприємницького сектору та прямих контрактiв з iноземними замовниками по слiдуючих напрямках: 1. Розробка НВЧ
технологiй, обладнання та його промисловий випуск для систем супутникового, тропосферного та космiчного зв`язку i
телебачення, розробка та поставка на радiотелескопи унiкальних перетворювально-пiдсилюючих систем з глибоким
рiвнем охолодження. 2. Розробка технологiй, обладнання та промисловий випуск гибридно-iнтегральних та монолiтних
аналогових i цифрових схем, приладiв та активних компонентiв на основi матерiалiв групи А3В5 для НВЧ та КВЧ
електронних пристроїв. 3. Розробка та впровадження у виробництво нового класу приладiв НВЧ-дiапазону. 4. Розробка
та поставка у РФ приладiв мiлiметрового дiапазону довжин хвиль для систем радiолокацiйного спостереження за
станом акваторiй в iнтересах росiйської Федерацiї. 5. НДР
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
1. Господарський суд м. Києва справа за № 27\88. Позивач - ПАТ , Вiдповiдач - ПАТ . Стягнення заборгованостi за
договором оренди. Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 20.06.2011 року позовнi вимоги ПАТ задоволено в
повному обсязi.; 2. Господарський суд м. Києва справа № 4\414. Позивач - ПАТ , Вiдповiдач - ТОВ . Стягнення
заборгованостi за договором оренди. Рiшенням Господарського суду м. Києва вiд 13.10. 2011 року позовнi вимоги ПАТ
задоволено в повному обсязi; 3. Окружний адмiнiстративний суд м. Києва справа № 2а -10399\11\2670. Управлiння
пенсiйного фонду України в Святошинському районi м. Києва до ПАТ , стягнення заборгованостi на суму 21 883.10 грн.
Згiдно Ухвали Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 03 жовтня 2011 року - провадження по справi закрито
(позивач вiдмовився вiд позову); 4. Окружний адмiнiстративний суд м. Києва справа № 2а - 4908\11\2670. Управлiння
пенсiйного фонду України в Святошинському районi м. Києва до ПАТ , стягнення заборгованостi по науковим пенсiям на
суму 8 384 грн., 98 коп. Згiдно Постанови Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 30 травня 2011 року, позов
задоволено повнiстю. 5. Окружний адмiнiстративний суд м. Києва справа № 2а-15785\11\2670. Управлiння пенсiйного
фонду України в Святошинському районi м. Києва до ПАТ , стягнення заборгованостi по науковим пенсiям на суму 16
895, 59 грн. Згiдно Постанови Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 29 листопада 2011 року , позов
задоволено повнiстю. 6. Окружний адмiнiстративний суд м. Києва справа № 2а- 3129\11\2670 . Управлiння пенсiйного
фонду України Святошинського району м. Києва до ПАТ , стягнення заборгованостi на суму 136 990, 74 грн., ( страховi
внески на загальнообов>язкове пенсiйне страхування). Згiдно Постанови Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд
09 червня 2011 року, позов задоволено повнiстю; 7. Окружний адмiнiстративний суд м. Києва, справа № 2а -
14356\11\2670. Управлiння пенсiйного фонду України в Святошинському районi м. Києва до ПАТ , стягнення
заборгованостi на суму 21 782 грн., 04 коп. (пiльгова пенсiя). Згiдно Постанови Окружного адмiнiстративного суду м.
Києва вiд 03 листопада 2011 року, позов задоволено повнiстю; 8. Окружний адмiнiстративний суд м. Києва, справа №
2а-9159\11\2670. Управлiння пенсiйного фонду України в Святошинському районi м. Києва до ПАТ , стягнення
заборгованостi на суму 36 532 грн., 34 коп. (страховi внески на загальнообов>язкове пенсiйне страхування). Згiдно
Постанови Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 19 жовтня 2011 року, позов задоволено повнiстю; 9.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва, справа № 2а - 19066\11\2670. Управлiння пенсiйного фонду України
Святошинського району м. Києва до ПАТ , стягнення заборгованостi на суму 17 623, 31 грн. (наукова пенсiя). Згiдно
Постанови Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 26 грудня 2011 року, позов задоволено повнiстю; 10.
Окружний адмiнiстративний суд м. Києва, справа № 2а- 13917\11\2670. Управлiння пенсiйного фонду України в
Святошинському районi м. Києва до ПАТ до ПАТ , стягнення заборгованостi на суму 276 209 грн., 24 коп. (страховi
внески на загальнообов'язкове пенсiйне страхування). Ухвалою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд
26.10.2011 року провадження по справi закрито.
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Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності
емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні
три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента
вiдсутня.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис.
грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)Найменування

основних
засобів на початок періоду на кінець періоду на початок

періоду
на кінець
періоду на початок періоду на кінець періоду

1. Виробничого
призначення: 13979.000 13329.000 0.000 0.000 13979.000 13329.000

будівлі та споруди 12915.000 12457.000 0.000 0.000 12915.000 12457.000

машини та
обладнання 527.000 407.000 0.000 0.000 527.000 407.000

транспортні
засоби 24.000 16.000 0.000 0.000 24.000 16.000

інші 513.000 449.000 0.000 0.000 513.000 449.000

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 13979.000 13329.000 0.000 0.000 13979.000 13329.000

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди - до повного використання,
вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, вiдповiдно до технiчних
характеристик; - транспортнi засоби - до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає. Первiсна вартiсть
основних засобiв: будинки, споруди та передавальнi пристрої 19377 тис. грн., машини та обладнання 10371 тис.грн.,
транспортнi засоби 152 тис.грн., iншi 2239 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 35,71%, машини та
обладнання 96,08%, транспортнi засоби 89,47%, iншi 79,95% Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби
використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 18810 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi:
суттєвих змiн не було. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.
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13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування

показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

22652.000 22680.000

Статутний капітал
(тис. грн.) 500.000 500.000

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

85.000 85.000

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до
"Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням
Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової
звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить
22152 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить 22567 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець
попереднього перiоду становить 22180 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим
статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 22595 тис.грн.

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155
Цивiльного кодексу України дотримуються.
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13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0.000 X X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

X 0.000 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

X 0.000 X X

за векселями (всього) X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

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

X 0.000 X X

Податкові зобов'язання X 226.000 X X

Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X

Інші зобов'язання X 2722.000 X X

Усього зобов'язань X 2948.000 X X

Опис: д/н
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації

1 2 3

04.03.2011 10.03.2011 Прийняття рішення про викуп власних акцій

04.03.2011 10.03.2011 Зміна складу посадових осіб емітента

26.05.2011 27.05.2011 Прийняття рішення про викуп власних акцій
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1 2011 1 0

2 2010 1 0

3 2009 1 0

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

Реєстраційна комісія X

Акціонери X

Реєстратор X

Депозитарій X

Інше (запишіть): д/н Ні

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

Так Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

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

Підняттям карток X

Бюлетенями (таємне голосування) X

Підняттям рук X

Інше (запишіть): д/н Ні

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

Реорганізація X

Внесення змін до статуту товариства X

Прийняття рішення про зміну типу товариства X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X

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

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

Інше (запишіть): Позачерговi збори не скликались Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради 7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 5

Кількість представників держави 0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

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

Стратегічного планування X

Аудиторський X

З питань призначень і винагород X

Інвестиційний X

Інші (запишіть) д/н

Інші (запишіть) д/н

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

Інше (запишіть) д/н

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X

Знання у сфері фінансів і менеджменту X

Особисті якості (чесність, відповідальність) X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Інше (запишіть): д/н X

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 X
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товариства

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

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

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

Інше (запишіть) д/н

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

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3.00

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

Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової ради

Засідання
правління

Члени правління (директор) Ні Ні Ні

Загальний відділ Ні Ні Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні

Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні

Секретар правління Ні Ні Так

Секретар загальних зборів Ні Ні Ні

Секретар наглядової ради Ні Ні Ні

Корпоративний секретар Ні Ні Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні

Інше(запишіть): Вiддiл договiрної роботи Так Ні Ні

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) Ні Так Так Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Так Ні

Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання членів правління Так Так Ні Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Так Ні Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні

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

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів
правління Ні Ні Ні Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Так Ні Ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X

Положення про наглядову раду X

Положення про виконавчий орган (правління) X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Положення про ревізійну комісію X

Положення про акції акціонерного товариства X

Положення про порядок розподілу прибутку X

Інше (запишіть): д/н

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

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних ДКЦПФР про

ринок цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення

безпосередньо в
акціонерному

товаристві

Копії
документів
надаються

на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернет-

сторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати
діяльності Так Так Так Так Так

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

Ні Так Ні Ні Ні

Інформація про склад органів управління
товариства Так Так Так Так Так

Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так

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

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

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?

Так Ні

Не проводились взагалі X

Менше ніж раз на рік X

Раз на рік X

Частіше ніж раз на рік X
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Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні

Загальні збори акціонерів X

Наглядова рада X

Правління або директор X

Інше (запишіть) д/н

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

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні

Не задовольняв професійний рівень X

Не задовольняли умови договору з аудитором X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X

Інше (запишіть) За останнi 3 роки аудитор не змiнювався

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

Так Ні

Ревізійна комісія X

Наглядова рада X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X

Стороння компанія або сторонній консультант X

Перевірки не проводились X

Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

За дорученням наглядової ради X

За зверненням виконавчого органу X

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

Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері
корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох
років?

Так Ні

Випуск акцій X

Випуск депозитарних розписок X

Випуск облігацій X

Кредити банків X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів X

Інше (запишіть): д/н X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних
трьох років? (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

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

Так Ні

Не задовольняв професійний рівень особи X

Не задовольняли умови договору з особою X

Особу змінено на вимогу:

акціонерів X

суду X

Інше (запишіть) У 2010 р. в процесi дематериалiзацiї був
укладений договiр на обслуговування
випуску акцiй, реєстр був переданий
зберiгачу для вiдкриття рахункiв у ЦП

акцiонерам та зарахування на них акцiй.

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: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого
відхилення протягом року д/н
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Річна фінансова звітність
КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012

Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "САТУРН" за ЄДРПОУ 14308747

Територія за КОАТУУ 8038600000

Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Орган державного
управління за КОДУ 6024

Вид економічної
діяльності Дослiдження i розробки в галузi природничих наук за КВЕД 73.10.1

Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса пр-кт Леся Курбаса, б.2Б, м.Київ, Святошинський, 03148

Середня кількість
працівників 160

Баланс станом на 31.12.2011

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість 010 0 0

- первісна вартість 011 491 491

- накопичена амортизація 012 ( 491 ) ( 491 )

Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0

Основні засоби:

- залишкова вартість 030 13979 13329

- первісна вартість 031 32867 32139

- знос 032 ( 18888 ) ( 18810 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0

- первісна вартість 036 0 0

- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 3352 3352

- інші фінансові інвестиції 045 0 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 25 3

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0

Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0

Відстрочені податкові активи 060 0 0

Гудвіл 065 0 0

Інші необоротні активи 070 0 0

Гудвіл при консолідації 075 0 0

Усього за розділом I 080 17356 16684

II. Оборотні активи



43

Виробничі запаси 100 601 577

Поточні біологічні активи 110 0 0

Незавершене виробництво 120 2674 3348

Готова продукція 130 490 125

Товари 140 0 0

Векселі одержані 150 0 0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість 160 61 64

- первісна вартість 161 61 64

- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом 170 1 1

- за виданими авансами 180 709 486

- з нарахованих доходів 190 0 0

- із внутрішніх розрахунків 200 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 3630 3788

Поточні фінансові інвестиції 220 0 0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті 230 96 403

- у т.ч. в касі 231 0 0

- в іноземній валюті 240 0 0

Інші оборотні активи 250 103 114

Усього за розділом II 260 8365 8906

III. Витрати майбутніх періодів 270 6 10

IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0

Баланс 280 25727 25600

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 500 500

Пайовий капітал 310 0 0

Додатковий вкладений капітал 320 0 0

Інший додатковий капітал 330 24828 24828

Резервний капітал 340 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2233 -2261

Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 370 ( 415 ) ( 415 )

Накопичена курсова різниця 375 0 0

Усього за розділом I 380 22680 22652

Частка меншості 385 0 0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 0 0

Інші забезпечення 410 0 0

Сума страхових резервів 415 0 0
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Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0

Цільове фінансування 420 0 0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0

Усього за розділом II 430 0 0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків 440 0 0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 390

Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 470 0 29

Усього за розділом III 480 0 419

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 500 460 0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0

Векселі видані 520 0 0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 3 0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів 540 617 1038

- з бюджетом 550 258 226

- з позабюджетних платежів 560 0 0

- зі страхування 570 550 283

- з оплати праці 580 413 341

- з учасниками 590 0 0

- із внутрішніх розрахунків 600 0 0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття,
утримуваними для продажу 605 0 0

Інші поточні зобов'язання 610 746 641

Усього за розділом IV 620 3047 2529

V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0

Баланс 640 25727 25600

Примітки д/н
Керівник Чмiль В.М.

Головний бухгалтер Чмiль М.М.
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Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 13157 13352

Податок на додану вартість 015 1812 1667

Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )

025 ( 0 ) ( 0 )

Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 11345 11685

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 12556 ) ( 14026 )

Валовий:

- прибуток 050 0 0

- збиток 055 ( 1211 ) ( 2341 )

Інші операційні доходи 060 9506 7247

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

061 0 0

Адміністративні витрати 070 ( 4550 ) ( 4076 )

Витрати на збут 080 ( 99 ) ( 72 )

Інші операційні витрати 090 ( 3508 ) ( 1599 )

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

091 ( 0 ) ( 0 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток 100 138 0

- збиток 105 ( 0 ) ( 841 )

Доход від участі в капіталі 110 0 0

Інші фінансові доходи 120 1 0

Інші доходи 130 147 457

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

Фінансові витрати 140 ( 91 ) ( 133 )

Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 160 ( 22 ) ( 156 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток 170 173 0

- збиток 175 ( 0 ) ( 673 )

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 201 ) ( 503 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток 190 0 0

- збиток 195 ( 28 ) ( 1176 )
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Надзвичайні:

- доходи 200 0 0

- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )

Частка меншості 215 0 0

Чистий:

- прибуток 220 0 0

- збиток 225 ( 28 ) ( 1176 )

Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 6606 6342

Витрати на оплату праці 240 4059 3727

Відрахування на соціальні заходи 250 1474 1387

Амортизація 260 656 685

Інші операційни витрати 270 6479 5638

Разом 280 19274 17779

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 2000000.00000000 2000000.00000000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 2000000.00000000 2000000.00000000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.01000000 -0.59000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.01000000 -0.59000000

Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000

Примітки д/н
Керівник Чмiль В.М.

Головний бухгалтер Чмiль М.М.
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Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період

попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18909 14211

Погашення векселів одержаних 015 0 0

Покупців і замовників авансів 020 1248 5966

Повернення авансів 030 47 88

Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 1

Бюджету податку на додану вартість 040 0 0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 0

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0

Цільового фінансування 060 52 21

Борників неустойки (штрафів, пені) 070 89 163

Інші надходження 080 413 376

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг) 090 ( 10363 ) ( 2062 )

Авансів 095 ( 345 ) ( 9675 )

Повернення авансів 100 ( 141 ) ( 15 )

Працівникам 105 ( 3394 ) ( 3515 )

Витрат на відрядження 110 ( 138 ) ( 35 )

Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 982 ) ( 1550 )

Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 201 ) ( 430 )

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 2097 ) ( 1194 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1342 ) ( 1793 )

Цільових внесків 140 ( 19 ) ( 19 )

Інші витрачання 145 ( 1268 ) ( 134 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 470 404

Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 470 404

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій 180 0 0

- необоротних активів 190 0 0

- майнових комплексів 200 0 0

Отримані:

- відсотки 210 0 0

- дивіденди 220 0 0

Інші надходження 230 0 0

Придбання:

- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )

- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 0 )

- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
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Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0

Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 0 0

Отримані позики 320 390 0

Інші надходження 330 0 0

Погашення позик 340 ( 459 ) ( 244 )

Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 1 )

Інші платежі 360 ( 94 ) ( 211 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -163 -456

Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -163 -456

Чистий рух коштів за звітній період 400 307 -52

Залишок коштів на початок року 410 96 148

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0

Залишок коштів на кінець року 430 403 96

Примітки д/н
Керівник Чмiль В.М.

Головний бухгалтер Чмiль М.М.
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Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений капітал

Інший додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 010 500 0 0 24828 0 -2233 0 -415 22680

Коригування:

Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на початок року 050 500 0 0 24828 0 -2233 0 -415 22680

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період 130 0 0 0 0 0 -28 0 0 -28

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до статутного
капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 -28 0 0 -28

Залишок на кінець року 300 500 0 0 24828 0 -2261 0 -415 22652

Примітки д/н
Керівник Чмiль В.М.

Головний бухгалтер Чмiль М.М.
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Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -) Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року

Групи нематеріальних активів Код
рядка первісна

(пероцінена)
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік первісної

(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)

вартість
накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік
первісної

(переоціненої
вартості)

накопиченої
амортизації

первісна
(пероцінена)

вартість
накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

Права на об'єкти промислової властивості 040 452 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 452 452

Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Інші нематеріальні активи 070 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39

Разом 080 491 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 491

Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0

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

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

II. Основні засоби
у тому числі

Залишок на
початок року

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -

)
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець

року
одержані за
фінансовою

орендою

передані в
оперативну

орендуГрупи основних засобів Код
рядка

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

Надійшло
за рік

первісної
(переоціненої

вартості)
зносу

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

за рік первісної
(переоціненої

вартості)
зносу

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

первісна
(пероцінена)

вартість
знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 19377 6462 0 0 0 0 0 458 0 0 0 19377 6920 0 0 0 0
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Машини та обладнання 130 11051 10524 60 0 0 754 750 176 0 0 0 10371 9964 0 0 0 0

Транспортні засоби 140 159 135 0 0 0 7 6 7 0 0 0 152 136 0 0 0 0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2147 1634 2 0 0 44 39 61 0 0 0 2105 1656 0 0 0 0

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

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

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

Бібліотечні фонди 190 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 131 131 5 0 0 5 5 5 0 0 0 132 132 0 0 0 0

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом 260 32867 18888 67 0 0 810 800 707 0 0 0 32139 18810 0 0 0 0

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

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 7856

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0

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

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

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

Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 0 0

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 60 0

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 5 0
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Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0

Інші 330 0 0

Разом 340 65 0

Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0

Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0

IV. Фінансові інвестиції
На кінець року

Найменування показника Код
рядка За рік

довгострокові поточні

1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 0 2460 0

дочірні підприємства 360 0 892 0

спільну діяльність 370 0 0 0

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

акції 390 0 0 0

облігації 400 0 0 0

інші 410 0 0 0

Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 3352 0

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

за справедливою вартістю (422) 0

за амортизованою вартістю (423) 0

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

за справедливою вартістю (425) 0

за амортизованою собівартістю (426) 0

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
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А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 6395 464

Операційна курсова різниця 450 39 17

Реалізація інших оборотних активів 460 32 24

Штрафи, пені, неустойки 470 90 215

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0

Інші операційні доходи і витрати 490 2950 2788

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

непродуктивні витрати і втрати 492 X 0

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

дочірні підприємства 510 0 0

спільну діяльність 520 0 0

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 0 X

Проценти 540 X 91

Фінансова оренда активів 550 0 0

Інші фінансові доходи і витрати 560 1 0

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

Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0

Результат оцінки корисності 590 144 7

Неопераційна курсова різниця 600 0 0

Безоплатно одержані активи 610 0 X

Списання необоротних активів 620 X 15

Інші доходи і витрати 630 3 0

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

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %

Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
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VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Каса 640 1

Поточний рахунок у банку 650 402

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

Грошові кошти в дорозі 670 0

Еквіваленти грошових коштів 680 0

Разом 690 403

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0

VII. Забезпечення і резерви
Збільшення за звітний рік

Види забезпечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок року нараховано

(створено)
додаткові

відрахування

Використано у
звітному році

Сторновано
використану суму у

звітному році

Сума очікуваного відшкодування
витрат іншою стороною, що

врахована при оцінці забезпечення
Залишок на
кінець року

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 297 109 349 57 0 0

Забезпечення наступних витрат на додаткове
пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання
гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0

Забезпечення наступних витрат на виконання
зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0

760 0 0 0 0 0 0 0

770 0 0 0 0 0 0 0

Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0

Разом 780 0 297 109 349 57 0 0

VIII. Запаси
Найменування показника Код Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
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рядка збільшення чистої вартості реалізації уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 148 0 0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 317 0 0

Паливо 820 10 0 0

Тара і тарні матеріали 830 0 0 0

Будівельні матеріали 840 0 0 0

Запасні частини 850 13 0 0

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0

Поточні біологічні активи 870 0 0 0

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 89 0 0

Незавершене виробництво 890 3348 0 0

Готова продукція 900 125 0 0

Товари 910 0 0 0

Разом 920 4050 0 0

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

переданих у переробку (922) 0

оформлених в заставу (923) 0

переданих на комісію (924) 0

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

Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

IX. Дебіторська заборгованість
у т.ч. за строками не погашення

Найменування показника Код
рядка Всього на кінець року

до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців

1 2 3 4 5 6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 64 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 4274 0 0 0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
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Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників 1120 0

- валова замовникам 1130 0

- з авансів отриманих 1140 0

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 201

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року 1220 0

- на кінець звітного року 1225 0

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року 1230 0

- на кінець звітного року 1235 0

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 201
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у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1241 201

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток 1251 0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 707

Використано за рік - усього 1310 0

в тому числі на:

- будівництво об’єктів 1311 0

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0

- з них машини та обладнання 1313 0

- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0

1316 0

1317 0

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

Залишок на початок року Вибуло за рік Залишок на кінець рокуГрупи біологічних активів Код
рядка

первісна
вартість

накопичена
амортизація

Надійшло
за рік первісна

вартість
накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності

Вигоди від
відновлення
корисності первісна

вартість
накопичена
амортизація

Залишок
на

початок
року

Надійшло
за рік

Зміни
вартості

за рік
Вибуло
за рік

Залишок
на

кінець
року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі: 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поточні біологічні активи - усього
у тому числі: 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

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

1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0

Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0

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

Результат від
первісного визнання

Фінансовий результат (прибуток
+, збиток -) від

Найменування показника Код
рядка

Вартість
первісного
визнання

Витрати, пов'язані з
біологічними перетвореннями

дохід витрати
Уцінка Виручка від

реалізації
Собівартість

реалізації
реалізації первісного визнання

та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи
рослинництва - усього
у тому числі:

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

зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
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цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Продукція та додаткові біологічні активи
тваринництва - усього
у тому числі:

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

приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

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

1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Сільськогосподарська продукція та
додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Чмiль В.М.

Головний бухгалтер Чмiль М.М.
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