Річна інформація емітента за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство "Геотехнiчний iнститут"
1.2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента - Львівська обл. 79053, м. Львiв, Перфецького, 21
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 02497915
1.5. Міжміський код та телефон - (032) 2949758
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - A01 777672
1.7. Дата державної реєстрації - 28.01.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.gti.emitents.com.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис.грн.)
Найменування показника
період

звітний
попередній
Усього активів
8650
8542
Основні засоби (за залишковою вартістю)
3287
3370
Довгострокові фінансові інвестиції
0
0
Запаси
383
210
Сумарна дебіторська заборгованість
3650
3537
Грошові кошти та їх еквіваленти
838
708
Власний капітал
7000
7468
Статутний капітал
600
600
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
3740
4208
Довгострокові зобов'язання
0
0
Поточні зобов'язання
1650
1074
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
0
0
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
2402190
2354843
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість



у відсотках від статутного капіталу


Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду


Вартість чистих активів
7000
7468
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про посадових осіб емітента: Голова Правлiння - Наконечний Михайло Васильович; Головний бухгалтер- Член Правління - Бохонко Наталiя Орестiвна, Член Правління: Гасюк Iгор Михайлович, Член Правління - Iльченко Анатолiй Володимирович, Член Правління - Iльченко Зоя Володимирiвна, Член Правління - Полевецький Василь Iванович, Член Правління - Орисик Євгенiй Iванович, Голова Ревізійної комісії - Хiть Дарiя Дмитрiвна.
Інформація про засновників/учасників емітента: Золотарьов Павло Петрович, Щербакова Людмила Олександрiвна, Чабан Микола Петрович, Хiть Дарiя Дмитрiвна, Полевецький Василь Iванович, Орисик Євгенiй Iванович, Iльченко Анатолiй Володимирович, Гасюк Iгор Михайлович, Наконечний Михайло Васильович.
4. Інформація про цінні папери емітента
Випуск зареєстровано 02.11.2010р., свідоцтво про реєстрацію випуску №51/13/1/10, орган, що зареєстрував випуск - Львівське територіальне управління ДКЦПФР, код цінного папера – UA4000102156, акції іменні прості у бездокументарній формі існування, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 2 402 190 штук, на загальну суму 600547,5 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках, не здійснювалась. Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не відбувався. Додаткова емісія акцій не здійснювалась.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: Зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні папери, у 2011 році не відбувалось.
6. Інформація про загальні збори: 04.04.2011 проведено чергові загальні збори, кворум зборів 100%.		 
7. Інформація про дивіденди
Дивіденди за звітний рік не нараховувались та не виплачувались.
8. Інформація щодо аудиторського висновку: 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спiльне українсько-нiмецьке пiдприємство "Ертель аудит": код за ЄДРПОУ - 31145420, місцезнаходження: Львівська, Личакiвський 79037, м. Львiв, Б.Хмельницького,228, Ліцензія № 2514, видана 04.10.2010р. Аудиторською палатою України, тел./факс: (032) 2949260, (032) 2949261. Аудиторськi послуги надаються згiдно договору на проведення аудиту №05/03 від 02.03.2012р. Термін проведення аудиту з 02.03.2012р. по 05.04.2012р.
Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми): «На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ПрАТ «Геотехнічний інститут» за 2011 рік, складений товариством. 
Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ПрАТ «Геотехнічний інститут» в усіх суттєвих аспектах  достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011р. за результатами операцій за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України».
9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення
Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів - 27.04.2012.
10. Підпис
10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правлiння

Наконечний М.В.


