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Титульний аркуш

28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 28-04/1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правлiння



Титаренко Володимир Iванович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01431334
4. Місцезнаходження: 04114, Україна, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд.28
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 390-21-30, (044) 390-21-30
6. Адреса електронної пошти: office@tutkovsky.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2021, протокол засiдання Наглядової ради вiд 26.04.2021 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
https://tutkovsky.com/ua/companies/ttk/information
28.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента
X
9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
- вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участi в iнших юридичних особах;  - iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством України Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки.    - iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що такi пiдроздiли вiдсутнi;  - Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн не вiдбувалось;  - iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiнне вiдбувалось;  - iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких цiнних паперiв не випускались;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що працiвники такими цiнними паперами не володiюь;  - iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, тому що таких осiб не iснує;  - iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що таких обмежень не має;  - iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води;  - Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що дивiденди не нараховувались та не виплачувались;  - iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  -  iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що таких iнформацiї про такi договори у Товариства вiдсутня;  - вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду не надається, тому що таких подiй не вiдбувались;  - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає вiдсутнiсть запису, то у разi, якщо подiя не вiдбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовiрною для таких подiй, а саме: 01.01.1900.  Незаповненнi графи звiту емiтента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свiдчать про вiдсутнiсть подiї.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
3. Дата проведення державної реєстрації
	30.01.1992
4. Територія (область)
	м.Київ
5. Статутний капітал (грн) 
	6000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	72
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	71.12 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", МФО 380805
2) IBAN
	UA473808050000000026001570203
3) поточний рахунок
	UA473808050000000026001570203
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ФIЛIЯ - ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО М. КИЄВУ ТА КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖ, МФО 322669
5) IBAN
	UA823226690000026008300712402
6) поточний рахунок
	UA823226690000026008300712402


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
910/472/19
Господарський суд м. Києва
ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
ПАТ "Банк "Український капiтал"
ТОВ "Тутковський Iнтегрованi Рiшення"
про визнання вiдсутнiм права на нарахування та стягнення процентiв i штрафних санкцiй за Договором про вiдкриття траншевої кредитної лiнiї № 710 вiд 20.02.2013 року
в станi розгляду
Опис:
1) Рiшенням Господарського суду мiста Києва вiд 20.05.2019 у справi № 910/472/19 вiдмовлено Позивачевi у задоволеннi позову; 2) Постановою Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 22.10.2019 у справi №910/472/19 залишено без змiн рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 20.05.2019; 3) Постановою Касацiйного господарського суду вiд 06.02.2020р. у справi №910/472/19 касацiйну скаргу ПАТ "Банк "Український капiтал" на постанову Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 22.10.2019р. у справi №910/472/19 - задоволено.
2
910/3437/19
Господарський суд м. Києва
1) ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ" 2) ТОВ "Тутковський Iнтегрованi Рiшення"
1) ПАТ "Банк "Український капiтал" 2) ПАТ "Український професiйний банк"
1) Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб; 2)  ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
про визнання недiйсним договору та визнання iпотеки припиненою
в станi розгляду
Опис:
1) Рiшенням Господарського суду мiста Києва вiд 31.07.2019 у справi №910/3437/19 у задоволеннi позову вiдмовлено; 2) Постановою Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 05.03.2020 у справi №910/3437/19 залишено без змiн рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 31.07.2019; 3)Постановою Касацiйного господарського суду вiд 30.07.2020р. у справi №910/3437/19 касацiйнi скарги ПрАТ "Тутковський" та  ПАТ "Банк "Український капiтал" залишено без задоволення, а рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 31.07.2019, постанову Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 05.03.2020 та додаткову постанову Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд 29.04.2020 у справi №910/3437/19 - без змiн.
3
910/9980/19
Господарський суд м. Києва
ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
1) ПАТ "Банк "Український капiтал"; 2) Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно  Комунального пiдприємства "Реєстратор" Столяров Е.О.; 3) Приватний нотарiус Київського мiського нотарiального округу Войтовський В.С.
1) ПАТ "Український професiйний банк" 2) Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб  3) Тутковський Iнтегрованi Рiшення"
про застосування наслiдкiв недiйсностi нiкчемного правочину
в станi розгляду
Опис:
1) Рiшенням Господарського суду мiста Києва вiд 07.10.2020 у справi №910/9980/19 у задоволеннi позову вiдмовлено. 2) Вiдкрито апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою ПрАТ "Тутковський" на рiшення Господарського суду мiста Києва вiд 07.10.2020 у справi № 910/9980/19, станом на 31.12.2020 перебуває у процесi судового розгляду.
4
756/6680/19
Оболонський районний суд м. Києва
Фiзична особа
ПАТ "Банк "Український капiтал"
ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
про визнання укладеним договору купiвлi-продажу нерухомого майна та визнання права власностi на нерухоме майно
завершено
Опис:
1) Ухвалою Оболонського районного суду м. Києва вiд 01.06.2020р. у справi №756/6680/19 позовну заяву фiзичної особи залишено без розгляду.
5
910/17348/20
Господарський суд м. Києва
ПрАТ "ТУТКОВСЬКИЙ"
Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно  Комунального пiдприємства "Реєстратор" Столяров Е.О.
-
визнання незаконними рiшень державного реєстратора та скасування реєстрацiйних дiй.
в процесi розгляду
Опис:
1) Ухвалою Господарського суду мiста Києва вiд 10.11.2020 у справi №910/17348/20 у вiдкриттi провадження у справi вiдмовлено. 2) Вiдкрито апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою ПрАТ "Тутковський" на Ухвалу Господарського суду мiста Києва вiд 10.11.2020 у справi № 910/17348/20, станом на 31.12.2020 перебуває у процесi судового розгляду.
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
0281020409, 16.03.2020
ГУ ДПС у м. Києвi
штрафнi санкцiї за Порушення граничних термiнiв реєстрацiї податкових накладних
виконано
Опис:
д/н


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного року змiни в органiзацiйнiй структурi не вiдбувались.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 67 осiб.  Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 5 осiб. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 17 осiб.  Витрати на оплату працi: 6 585,8 тис.грн., зменшено у порiвняннi з минулим перiодом на 378,1 тис.грн. На пiдприємствi, при необхiдностi, забезпечується пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, участь у семiнарах, отримання консультацiй та iнше.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до складу об'єднань.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Спiльної дiяльностi Товариство за звiтний перiод не здiйснювало.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України вiд 16.07.99р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.  Товариство вiдображає господарськi операцiї у реєстрах згiдно з "Методичними рекомендацiями по застосуванню регiстрiв бухгалтерського облiку", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України №356 вiд 29.12.2000р.  Бухгалтерська звiтнiсть вiдображає наростаючим пiдсумком майновий та фiнансовий стан за звiтний перiод i грунтується на даних синтетичного та аналiтичного облiку. Для вiдображення у бухгалтерському облiку i звiтностi, господарськi операцiї оцiнюють в нацiональнiй грошовiй одиницi України способом пiдсумку проведених витрат.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Надання послуг з випробувань та проведення технiчного обслуговування, опресування геофiзичних приладiв;  Здача в оренду нежитлових та виробничих примiщень.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
Протягом 2016-2020 р.р., було придбано основних засобiв на загальну суму 2 572,3 тис. грн., вiдчужено - на загальну суму 10 150 тис.грн. У порiвняно з 2017-2018 р., вартiсть активiв зменшилась на 1 808 тис.грн., в основному за рахунок зменшення дебiторської заборгованостi.  У 2018-2019 роках -зменшилась на 2 253,8 тис.грн., за рахунок зменшення iнших оборотнiх активiв, грошових коштiв та iншої поточної дебiторської заборгованостi та 2019-2020 роках - зменшилась на 3 284,9 тис.грн., за рахунок зменшення запасiв, основних засобiв та iнших оборотних активiв.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Майновий комплекс розташований за адресою мiсцезнаходження Товариства.  У звiтному перiодi емiтентом було укладено значнi правочини щодо придбання та продажу основних засобiв.  Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. На думку Емiтента, використання активiв пiдприємства не впливає на екологiчнi показники i не впливає негативно на стан навколишнього середовища.  Планiв капiтального будiвництва товариство не розробляло  у зв'язку з нестачею фiнансування. Графiк ремонту  основних засобiв розробляється при наявностi коштiв. Поточний ремонт основних засобiв здiйснюється за наявнiстю вiльних коштiв. Володiння ОЗ здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi.  Первiсна вартiсть основних засобiв 33 765,5 тис.грн.; Нараховано знос - 16 140,7 тис.грн. Ступiнь зносу 52,2 %; Ступiнь використання 100%. У звiтньому перiодi  були  змiни у вартостi деяких  основних засобiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотнi умови, що впливають на дiяльнiсть Товариства є фiнансово-економiчнi показники галузi. Серед них: свiтове падiння обсягiв видобутку нафти та газу, а також падiння свiтових цiн на данi енергетичнi природнi ресурси. Як наслiдок, потреба в геофiзичному обладнаннi для свердловинного сервiсу нафтових та газових родовищ мiзерна, в той час як на самому ринку даного виду послуг прогресує експансiя транснацiональних компанiй "великої четвiрки", якi надають сервiс так званого захiдного взiрця.   Полiтична ситуацiя в Українi, криза, яка розпочалася в Українi в 2014 роцi i характеризується рiзкою девальвацiєю нацiональної валюти, високим ростом iнфляцiї, рiзким скороченням доступу до кредитних ресурсiв. Виробничо-технологiчнi проблеми: 1) залежнiсть вiд закордонних постачальникiв комплектуючих виробiв; 2) висока вартiсть проведення нових розробок. Соцiальнi проблеми: рiвень заробiтної плати порiвняно з конкурентами, вiдсутнiсть добре пiдготовлених спецiалiстiв та працiвникiв робочих спецiальностей для виробництва. Крiм того, iстотними проблемами, що мають великий вплив на виробництво є недосконала законодавча полiтика, що часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв. Також погано впливає на розвиток виробництва велика кiлькiсть контролюючих органiв, що дуже ускладнює отримання дозволiв. Негативний вплив на розвиток емiтента може мати погiршення економiчної ситуацiї в Українi та у всьому свiтi, викликане, зокрема, пандемiєю гострої респiраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних iз цим карантинних та обмежувальних заходiв в Українi та свiтi, що матиме наслiдком зниження попиту на послуги Товариства.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика фiнансування роботи Товариства - госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання усiх ресурсiв товариства. Обрана Товариством полiтика фiнансування дiяльностi базується на використаннi власних коштiв i створення додаткової вартостi, яка в умовах кризи вiдкриває додатковi джерела для залучення короткострокового фiнансування. Розвиток iнститутiв фiнансування, iнвестування, кредитування, є суттєвими факторами що визначають основнi джерела фiнансування дiяльностi Емiтента, але в умовах кризи не завжди економiчно  вигiдно користуватися даними ресурсами, тому, фiнансування пiдприємства планується збiльшити за рахунок розробки та продажу нових конкурентноспроможних видiв продукцiї. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки власних обiгових коштiв за рахунок нових розробок та, вiдповiдного, зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування обiгових коштiв.  Iнший шлях  пiдвищення лiквiдностi - є спрямування частки вивiльнених обiгових коштiв безпосередньо на погашення боргiв при умовi збiльшення коефiцiєнту оборотностi власних обiгових коштiв.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить 1 232,5 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги становить 1 533,4 тис.грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В iснуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо  впевненi прогнози й детальнi плани. Не зважаючи на досить обмеженi можливостi фiнансування, керiвництво Товариства має намiр завершити вже розпочатi заходи щодо полiпшення стану Товариства i, можливо, отримати задовiльнi iнвестицiйнi пропозицiї. В залежностi вiд зовнiшнiх обставин, цей процес може бути або прискорений, або пригальмований. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства в майбутньому, є цiнова кон'юнктура на ринку нафти й газу, збiльшення iнфляцiї, зростання цiн на сировину i матерiали, подорожчення кредитних ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Товариства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство не проводило дослiджень та розробок.

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. Варто додати, що перспективи  у наступних роках, все таки вбачаються, адже керiвництво Держави впевнене, що енергетичний ринок залишається привабливим в найближчiй перспективi i формує достатнiй попит на нове видобування нафти та газу.



IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
загальнi збори акцiонерiв.
голова зборiв, секретар, лiчильна комiсiя
 органи зборiв обираються тiльки на перiод проведення зборiв i припиняють свої повноваження пiсля їх закiнчення
виконавчий орган
Голова Правлiння, члени Правлiння
Голова Правлiння - Титаренко Володимир Iванович; Головний бухгалтер - Сахно Iрина Василiвна;
Наглядова рада
Голова та члени Наглядової ради
Наглядова рада Товариства обрана у складi iз трьох осiб: - Iванова Олена Миколаївна (Голова Наглядової ради);  - Кириченко Галина Петрiвна; - Чмирьов Дмитро Валерiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Головний бухгалтер
Сахно Iрина Василiвна
1980
Вища освiта, Київський економiчний iнститут менеджменту (економiст-маркетолог). Київський технологiчний технiкум (бухгалтерський облiк та аудит).
23
ТОВ "Iнтегрованi нафтогазовi технологiї", -, головний бухгалтер
19.07.2011, безстроково

Опис:
Посадова особа призначена безстроково на пiдставi безстрокового трудового договору згiдно Наказу № 12к вiд 19.07.2011 року. Часткою у статутному капiталi емiтента посадова особа не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Повноваження та обов'язки: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiй оброблення облiкових даних. 2. Органiзовує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi до нормативних актiв, затвердженими формами та iнструкцiями. 8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних iз нестачею та вiдшкодуванням втрат та нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11. Органiзовує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника (керiвника) пiдприємства. 12. Забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою виявлення резервiв, запобiгання втратам. 13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих працiвникiв iз нормативно-методичними документами iнформацiйними матерiалами, якi стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Посадова особа отримує заробiтну плату, встановлену згiдно зi штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Загальний стаж роботи  23 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер.  Особа займає посаду в ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ", ТОВ "СТАНЦIЯ КИЇВСЬКОГО РIЧКОВОГО ЯХТ-КЛУБУ", головний бухгалтер.
2
Голова Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Iванова Олена Миколаївна
1976
Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України "КПI"
24
ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ", -, голова Виконавчого комiтету
23.04.2019, обрано на 3 роки

Опис:
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивiльно-правовий договiр з термiном дiї 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада Товариства має право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. Загальний стаж роботи 24 р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ", директора з управлiння проектами. Особа займає посаду в ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ", перший заступник директора.
3
Голова Правлiння
Титаренко Володимир Iванович
1962
середня
44
ПАТ "Iванiвський спец кар'єр", -, Виконуючий обов'язки голови правлiння
20.02.2018, обрано безстроково

Опис:
Посадова особа призначена безстроково рiшенням Наглядової ради вiд 20.02.2018 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Голова правлiння посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Часткою у статутному капiталi не володiє. Згоду на розкриття паспортних даних надано. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр оплати, отриманої за виконання своїх обов'язкiв. Голова Правлiння має право без довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, якщо виконання таких дiй не обмежено Наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства, в тому числi має право укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства угоди, договори, iншi договiрно-правовi, фiнансово-розрахунковi, внутрiшньо-розпорядчi документи та iншi документи, має право видавати довiреностi, має право прийняття на роботу та звiльнення з роботи найманих працiвникiв Товариства, в тому числi заступникiв Голови Правлiння, видає накази, розпорядження i дає вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, вiдкриває банкiвськi рахунки, представляє iнтереси Товариства, виступає вiд його iменi в державних, а також в усiх судових органах, перед iншими пiдприємствами, установами та органiзацiями, затверджує штатний розклад Товариства. Права Голови Правлiння та членiв Правлiння можуть бути обмеженi Наглядовою Радою Товариства. Голова Правлiння органiзує ведення протоколiв засiдання Правлiння. Голова Правлiння не рiдше одного разу на рiк звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про роботу Правлiння та про стан справ Товариства.  Загальний стаж роботи 44 р. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом п'яти рокiв: Виконуючий обов'язки голови правлiння ПАТ "Iванiвський спец кар'єр" (2015-2017), Заступник голови правлiння ПАТ "Iванiвський спец кар'єр" (2002-2015).
4
Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Чмирьов Дмитро Валерiйович
1970
Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
30
IП "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ", -, генеральний директор
23.04.2019, обрано на 3 роки

Опис:
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивiльно-правовий договiр з термiном дiї 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада Товариства має право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.  Загальний стаж роботи 30 р.  Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор з економiки та фiнансiв, генеральний директор, член наглядової ради. Особа займає посаду в ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ", адмiнiстративний директор, ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ IНТЕГРОВАНI РIШЕННЯ", директор.
5
Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Кириченко Галина Петрiвна
1947
Вища, Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут
55
IП "Тутковський управлiння активами", -, в.о. генерального директора
23.04.2019, обрано на 3 роки

Опис:
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивiльно-правовий договiр з термiном дiї 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Наглядова Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю виконавчого органу та захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова Рада вправi приймати будь-якi рiшення стосовно дiяльностi Товариства, за винятком тих рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Наглядову Раду очолює Голова Наглядової Ради Товариства. Наглядова Рада Товариства має право приймати локальнi нормативнi акти Товариства (рiшення, накази, положення тощо), якi обов'язковi для виконання Головою та членами Правлiння Товариства, iншими органами та працiвниками Товариства.  Загальний стаж роботи 55р. Попереднi посади якi займала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник генерального директора, в.о. генерального директора, голова правлiння, генеральний директор, менеджер, член наглядової ради. Особа займає посаду в ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ", заступник директора, ТОВ "СТАНЦIЯ КИЇВСЬКОГО РIЧКОВОГО ЯХТ-КЛУБУ", директор, ТОВ "ПАНГЕЯ ПРОДЖЕКТС", директор.
6
Голова Ревiзiйної комiсiї
Плiсова Майя Анатолiївна
1963
Вища, Київський державний економiчний унiверситет
38
IП "Тутковський управлiння активами", -, головний бухгалтер
23.04.2019, обрано на 3 роки

Опис:
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивiльно-правовий договiр з термiном дiї 3 роки). Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.  Загальний стаж роботи 38 р. Працює головним бухгалтером в ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ", ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ЛАУРУС", ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ".
7
Член Ревiзiйної комiсiї
Загороднюк Неля Анатолiївна
1961
Вища, КДУ iм. Т.Г. Шевченка
42
ТОВ "Тутковський свердловинний сервiс", -, заступник головного бухгалтера.
23.04.2019, обрано на 3 роки

Опис:
Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагороди не виплачувались(укладений безоплатний цивiльно-правовий договiр з термiном дiї 3 роки). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Ревiзiйною комiсiєю здiйснюється контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Правлiння Товариства. Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Правлiння проводиться за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв або Голови Наглядової Ради. Ревiзiйна комiсiя вправi вимагати вiд посадових осiб Товариства подання їй усiх необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв та особистих пояснень. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. Порядок роботи Ревiзiйної комiсiї та її звiтiв перед Загальними зборами регламентується вiдповiдним Положенням про ревiзiйну комiсiю, яке затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Товариства або Наглядовою радою Товариства. Для проведення ревiзiї фiнансової та господарської дiяльностi Правлiння Ревiзiйна комiсiя може залучити аудиторську органiзацiю. Члени Ревiзiйної комiсiї вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати проведених нею перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй Радi Товариства.  Загальний стаж роботи 42 р. Працює в ТОВ "НАДРА СЕРВIСИ", заступник головного бухгалтера, Пiдприємство "ЕКСПЕРТНА РАДА СПIЛКIВ ГЕОЛОГIВ УКРАЇНИ, бухгалтер.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Головний бухгалтер
Сахно Iрина Василiвна
0
0
0
0
Голова Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Iванова Олена Миколаївна
0
0
0
0
Голова Правлiння
Титаренко Володимир Iванович
0
0
0
0
Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Чмирьов Дмитро Валерiйович
0
0
0
0
Член Наглядової ради (обрано як представника акцiонера)
Кириченко Галина Петрiвна
0
0
0
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Плiсова Майя Анатолiївна
0
0
0
0
Член Ревiзiйної комiсiї
Загороднюк Неля Анатолiївна
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по мiсту Києву
19030825
01032, Україна, - р-н, м.Київ, бул. Тараса Шевченка, 50-Г
0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)


Усього
0


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В Мiжнародному хабi природних ресурсiв TUTKOVSKY зоною вiдповiдальностi ПрАТ "Тутковський" є виконання договорiв щодо надання послуг з виробництва та постачання матерiалiв i обладнання для забезпечення проектiв з вивчення та рацiонального використання природних ресурсiв. Пiсля оптимiзацiї структури i виробничих процесiв афiлiйованих компанiй за Lean системою - системою бережливого виробництва, задачi з виробництва i постачання матерiалiв i обладнання для реалiзацiї проектiв з використання природних ресурсiв, якi вирiшувала компанiя "Завод Тутковського", переданi у якостi виробничої програми ПрАТ "Тутковський". Основнi види продукцiї Товариства - прилади для проведення геофiзичних дослiджень нафтових, газових та вугiльно-рудних свердловин електричними, акустичними, та радiоактивними методами. Перспективами розвитку пiдприємства є: _	Налагодження мережевої кооперацiї пiдприємств-партнерiв для постачання матерiалiв i обладнання для забезпечення проектiв з використання природних ресурсiв широкому колу споживачiв. _	Продовження поставок продукцiї власного виробництва (зокрема каротажних приладiв, запасних частин i комплектуючих до них) пiдприємствам нафтогазового комплексу України. _	Створення Центру випробувань, налагодження i ремонту геофiзичної свердловинної апаратури для задоволення потреб пiдприємств партнерської мережi хабу природних ресурсiв TUTKOVSKY. Для виконання своєї функцiї компанiя застосовує успадкованi вiд АТЗТ "Надра" досвiд роботи у складi корпорацiї "Укрзарубiжнафтогаз" iз постачання продукцiї десяткiв українських пiдприємств на зарубiжнi ринки, вмiння консолiдувати зусилля груп пiдприємств для виконання крупних проектiв.

2. Інформація про розвиток емітента
В липнi 1945 року був заснований Український фiлiал заводу "Геофiзика" з пiдпорядкуванням державному союзному геофiзичному тресту СРСР. Направлення дiяльностi - виготовлення та ремонт устаткування для польових партiй. У лютому 1951 року фiлiал був перейменований у "Київський завод "Геофiзприладобудування" з пiдпорядкуванням українському розвiдувальному геофiзичному тресту "Укрнафтогазгеофiзика". У 1965 роцi завод було перейменовано у "Київський дослiдно-експериментальний завод геофiзичного приладобудування з пiдпорядкуванням тресту "Будмашремонт" мiнiстерства геологiї УРСР. Направлення дiяльностi - випуск свердловинної апаратури для нафтових та газових сховищ. ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад" було засновано вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення ФДМУ по м. Києву вiд 18.06.1996 року № 1199 шляхом перетворення державного пiдприємства "Київський державний дослiдно-експериментальний завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне товариство. У 2007 роцi на Загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення про змiну найменування (перейменування) Вiдкритого акцiонерного товариства "Київський завод "Геофiзприлад" у Вiдкрите акцiонерне товариство "IНСТИТУТ ТУТКОВСЬКОГО", яке є повним правонаступником усiх прав та обов'язкiв ВАТ "Київський завод "Геофiзприлад".  У 2011 р. змiнено назву Товариства на ПАТ "ТУТКОВСЬКИЙ".  Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв що вiдбулись 21.04.2017 р. змiнено тип Товариства на приватне i змiнено назву на Приватне акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ".

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.  Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: _	iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства;  _	оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв;  _	визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв.  Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв, визначенням розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Для Емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту Емiтента формується резервний капiтал у розмiрi 25% статутного капiталу пiдприємства.  Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi.  Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Фiнансовi iнструменти товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та кредиторську заборгованiсть. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй операцiйнiй дiяльностi.  Основнi ризики, властивi фiнансовим iнструментам, включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. Для дiяльностi товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют та вiдсоткових ставок.  Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування.  Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. Вiдповiдно до планiв товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.  Товариство не залучає кредитнi ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення зобов'язань Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим iнструментом або клiєнтським договором.  Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти та їх еквiваленти, а також торгову дебiторську заборгованiсть.  Товариство переважно розмiщує свої грошовi кошти та їх еквiваленти у великих банках з надiйною репутацiєю, якi знаходяться в Українi. Керiвництво здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану установ, де розмiщенi грошовi кошти та їх еквiваленти.  Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  Товариство здiйснює операцiї тiльки з перевiреними i кредитоспроможними клiєнтами на внутрiшньому та зовнiшньому ринках.  Полiтика товариства полягає в тому, що можливiсть надання кредиту клiєнтам, якi бажають спiвпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналiзується i пiдлягає формальному затвердженню.  Окрiм того, керiвництво проводить додаткову процедуру монiторингу фiнансової iнформацiї про клiєнтiв на щоквартальнiй основi.  Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються у кожному конкретному випадку.  Управлiння капiталом. Полiтика управлiння капiталом направлена на забезпечення i пiдтримання оптимальної структури капiталу для скорочення загальних витрат на капiтал, якi виникають, та гнучкостi у питаннях доступу до ринкiв капiталу.  Керiвництво здiйснює регулярний монiторинг структури капiталу i може вносити коригування у полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або своєї стратегiї розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Корпоративне управлiння Приватного акцiонерного товариства "ТУТКОВСЬКИЙ" здiйснюється вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", iнших актiв законодавства України, Статуту Товариства,  "Положення про Загальнi збори акцiонерiв", "Положення про наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган" та "Положення про ревiзiйну комiсiю (ревiзора)" Товариства. Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Як окремого документу "Кодекс корпоративного управлiння" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-якого iншого кодексу корпоративного управлiння Товариство не застосовує. Акцiонери Товариства вважають достатнiм регулювання корпоративних вiдносин, якi встановленi чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Загальнi збори акцiонерiв, Положенням про наглядову раду, Положенням про Виконавчий орган та Положенням про ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
13.04.2020
Кворум зборів
0
Опис
Протягом звiтного перiоду скликались загальнi збори акцiонерiв на 13.04.2020 р. з наступним проектом порядку денного: Питання 1. Обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Проект рiшення: 1. Надати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi - ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "АЛЬТЕРА ФIНАНС" (код ЄДРПОУ: 30702104) у вiдповiдностi до умов Договору щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв. Затвердити умови Договору щодо iнформацiйного та органiзацiйного забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерiв з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АЛЬТЕРА ФIНАНС".Встановити, що повноваження лiчильної комiсiї Товариства припиняються пiсля складання та пiдписання протоколiв про пiдсумки голосування на Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Питання 2. Обрання Голови та Секретаря рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Проект рiшення: 1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Iванову Олену Миколаївну, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Чмирьова Дмитра Валерiйовича. Строк повноважень Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства - до переобрання. Питання 3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборiв акцiонерiв та порядку прийняття рiшень з питань порядку денного. Проект рiшення: 1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства: _	час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 10 хвилин. _	час для виступiв спiвдоповiдачiв з питань порядку денного - до 5 хвилин. _	час для виступiв учасникiв у дебатах та для обговорень з питань порядку денного - до 5 хвилин. _	час для вiдповiдей на питання, довiдки - до 3 хвилин. _	час для заключного слова Голови зборiв -  до 5 хвилин. _	роботу загальних зборiв закiнчити до 16:00 години. _	особи, якi не є акцiонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальнi збори не допускаються. Засоби масової iнформацiї на Загальнi збори акцiонерiв Товариства не допускаються. _	усi запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборiв Товариства, надаються Головi або секретарю Загальних зборiв Товариства виключно у письмовому виглядi, iз зазначенням прiзвища та iменi (найменування) акцiонера або його представника, яким надано пропозицiю та засвiдченi їх пiдписом. Анонiмнi заяви та запитання не розглядаються. _	голосування з питань порядку денного Загальних зборiв проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затверджуються Наглядовою радою Товариства та якi видаються учасникам Загальних зборiв Товариства для голосування. Голосування здiйснюється за принципом: "одна голосуюча акцiя - один голос". _	обробка бюлетенiв здiйснюється шляхом пiдрахунку голосiв членами лiчильної комiсiї. Оголошення результатiв голосування та прийнятих рiшень здiйснює Голова Загальних зборiв Товариства. _	бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв. Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а) якщо вiн вiдрiзняється вiд офiцiйно виготовленого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис (пiдписи), прiзвище, iм'я та по батьковi акцiонера (представника акцiонера) та найменування юридичної особи у разi, якщо вона є акцiонером; в) вiн складається з кiлькох аркушiв, якi не пронумерованi; г) акцiонер (представник акцiонера) не позначив в бюлетенi жодного або позначив бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення. _	бюлетень для голосування не враховується лiчильною комiсiєю, якщо вiн не надiйшов до лiчильної комiсiї у встановлений термiн або у ньому мiстяться стороннi написи та/або виправлення. _	протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд iменi Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписують обранi Голова та Секретар Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. _	з усiх iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення Загальних зборiв Товариства керуватися нормами Статуту, внутрiшнiх положень та чинного законодавства України.  Питання 4. Про визначення порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування.  Проект рiшення: 1. Бюлетень для голосування, виданий акцiонеру за результатами проведеної реєстрацiї, засвiдчується шляхом проставлення напису "засвiдчено", пiдпису Голови Правлiння Товариства, проставлення вiдбитку печатки Товариства та дати засвiдчення на кожному аркушi бюлетеня для голосування. Питання 5. Розгляд Звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Проект рiшення: 1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2019 роцi прийняти до вiдома, затвердити та затвердити заходи за результатами розгляду. Роботу Правлiння Товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Питання 6. Розгляд Звiту Наглядової ради про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Проект рiшення: 1. Звiт Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк прийняти до вiдома, затвердити та затвердити заходи за результатами розгляду. Роботу Наглядової ради Товариства за звiтний перiод визнати задовiльною. Питання 7. Розгляд Звiту Ревiзiйної комiсiї з фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк. Проект рiшення: 1. Звiт Ревiзiйної комiсiї з фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї з рiчного звiту i балансу Товариства за 2019 рiк прийняти до вiдома та затвердити. Роботу Ревiзiйної комiсiї за звiтний перiод визнати задовiльною. Питання 8. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Проект рiшення: 1. Висновки зовнiшнього аудиту за 2019 рiк прийняти до вiдома, затвердити та затвердити заходи за результатами його розгляду. Питання 9. Затвердження фiнансового рiчного звiту та балансу Товариства за 2019 рiк. Проект рiшення: 1. Затвердити фiнансовий рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк. Питання 10. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. Проект рiшення: 1. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. Питання 11. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2019 рiк. Проект рiшення: 1. Чистий прибуток за 2019 рiк у розмiрi 1 083,2 тис. грн. залишити у якостi нерозподiленого прибутку в розпорядженнi Товариства. Дивiденди акцiонерам за 2019 рiк не виплачувати. Питання 12. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк. Проект рiшення: 1. Визначити основними напрямами дiяльностi Товариства в 2020 роцi наступнi: збiльшення обсягiв збуту товарiв та послуг Товариства. Питання 13. Про схвалення i затвердження значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю та правочинiв, сума яких бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, що були вчиненi Товариством за попереднi роки дiяльностi Товариства. Проект рiшення: 1. Схвалити та затвердити значнi правочини, правочини iз заiнтересованiстю та правочини, сума яких бiльше 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, що були вчиненi Товариством за попереднi роки дiяльностi Товариства у перiод з 01.01.2017 р. по 16.04.2020 р. Питання 14. Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю та правочинiв, сума яких бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, що можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рiшення Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Проект рiшення: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, правочини iз заiнтересованiстю, значнi правочини iз заiнтересованiстю, правочини, сума яких бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, якi можуть укладатися Товариством протягом не бiльше одного року з дня прийняття рiшення зборами, а саме: договори купiвлi-продажу основних засобiв, договори купiвлi-продажу цiнних паперiв, оборотних та необоротних активiв, нематерiальних активiв, договори про надання послуг (виконання робiт), договори купiвлi-продажу, договори поставки, в тому числi якi можуть укладатися за результатами проведення процедур закупiвлi за державнi кошти, кредитнi договори, договори застави та iпотечнi договори, договори поруки, додатковi угоди (додатковi договори), якi можуть укладатися Товариством до вже укладених договорiв, а також - будь-якi iншi договори гранична сукупна вартiсть кожного з договорiв або декiлькох пов'язаних договорiв може становити до 300 000 000,00 грн.; в тому числi, також: одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантiй та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третiх осiб; купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, правочинiв iз заiнтересованiстю, на вчинення яких Загальними Зборами акцiонерiв надана попередня згода, не може перевищувати 300 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства, на виконання даного рiшення, прийнятого акцiонерами, надавати Товариству погодження чи вiдмову вiд погодження конкретних правочинiв, що вчиняються Товариством. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства звертатися до Наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрiшнiми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, правочину iз заiнтересованiстю, правочину, сума якого бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок, в тому числi i тих правочинiв, попереднє погодження на вчинення яких надане акцiонерами. Збори, що скликались на 13.04.2020 р. не вiдбулись в зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України №211 вiд 11.03.2020 року "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про скасування рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, скликаних на 13.04.2020 року.

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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
д/н

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
д/н
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились.

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Збори, що скликались на 13.04.2020 р. не вiдбулись в зв'язку з загостренням епiдемiологiчної ситуацiї в Українi та свiтi.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не проводились тому що не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Iванова Олена Миколаївна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Наглядова рада формується в кiлькостi 3 особи. Строк повноважень членiв наглядової ради - 3 роки, якщо iнший строк не визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Наглядова рада має право обрати з свого складу  секретаря наглядової ради, який здiйснює органiзацiйно - технiчне забезпечення роботи наглядової ради, пiдписує протоколи засiдань наглядової ради, забезпечує їх зберiгання, ознайомлення з рiшеннями, прийнятими наглядовою радою, зацiкавлених осiб, здiйснює iншi повноваження тощо. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвною розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є  вирiшальним.  Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання наглядової ради пiдписується головою та секретарем наглядової ради Товариства. Книга протоколiв або засвiдченi витяги з неї повиннi надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим особам органiв управлiння Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих наглядовою радою, здiйснює голова наглядової ради та/або, за його дорученням, секретар наглядової ради або член наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради.
Кириченко Галина Петрiвна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Наглядова рада формується в кiлькостi 3 особи. Строк повноважень членiв наглядової ради - 3 роки, якщо iнший строк не визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Наглядова рада має право обрати з свого складу  секретаря наглядової ради, який здiйснює органiзацiйно - технiчне забезпечення роботи наглядової ради, пiдписує протоколи засiдань наглядової ради, забезпечує їх зберiгання, ознайомлення з рiшеннями, прийнятими наглядовою радою, зацiкавлених осiб, здiйснює iншi повноваження тощо. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвною розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є  вирiшальним.  Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання наглядової ради пiдписується головою та секретарем наглядової ради Товариства. Книга протоколiв або засвiдченi витяги з неї повиннi надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим особам органiв управлiння Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих наглядовою радою, здiйснює голова наглядової ради та/або, за його дорученням, секретар наглядової ради або член наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради.
Чмирьов Дмитро Валерiйович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Наглядова рада формується в кiлькостi 3 особи. Строк повноважень членiв наглядової ради - 3 роки, якщо iнший строк не визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Наглядова рада має право обрати з свого складу  секретаря наглядової ради, який здiйснює органiзацiйно - технiчне забезпечення роботи наглядової ради, пiдписує протоколи засiдань наглядової ради, забезпечує їх зберiгання, ознайомлення з рiшеннями, прийнятими наглядовою радою, зацiкавлених осiб, здiйснює iншi повноваження тощо. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвною розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є  вирiшальним.  Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання наглядової ради пiдписується головою та секретарем наглядової ради Товариства. Книга протоколiв або засвiдченi витяги з неї повиннi надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим особам органiв управлiння Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих наглядовою радою, здiйснює голова наглядової ради та/або, за його дорученням, секретар наглядової ради або член наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
За звiтний перiод було проведено 57 засiдань наглядової ради. На засiданнях розглядались питання по яким були прийнятi вiдповiднi рiшення: _	про надання згоди на придбання електроенергiї протягом 2020 року у ТОВ "КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ"; _	про надання згоди на придбання паливо-мастильних матерiалiв протягом 2020 року у ТОВ "С КАРД СЕРВIС"; _	про надання згоди на придбання послуг з централiзованого водовiдведення та водопостачання протягом 2020 року у ПрАТ "АК Київводоканал"; _	про надання згоди на передачу примiщень в оперативну оренду та укладання вiдповiдних договорiв; _	про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання послуг з пiдтримки IТ-iнфраструктури товариства протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання юридичних послуг  протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань органiзацiї бухгалтерського та податкового облiку господарської дiяльностi товариства протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання послуг з оренди нежитлового примiщення протягом 2020 року у ТОВ "СТАНЦIЯ КИЇВСЬКОГО РIЧКОВОГО ЯХТ-КЛУБУ"; _	про надання згоди на вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв; _	про надання згоди на придбання будiвельних матерiалiв для полiпшення власного майна протягом 2020 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА"; _	про надання згоди на отримання послуг з технiчного обслуговування ТП-2182, КТП-2 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ"; _	про надання згоди на придбання паливних гранул (на перiод опалення) протягом 2020 року у ТОВ "ТЕПЛОК УКРАЇНИ"; _	про надання згоди на придбання паливо-мастильних матерiалiв протягом 2020 року у ТОВ "ЛIВАЙН ТОРГ"; _	про надання згоди на придбання паливнi гранули (на перiод опалення) протягом 2020 року у ТОВ "АРТIС ВУД"; _	про змiну iстотних умов працi; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на продаж обладнання; _	про проведення та визначення дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _	про надання згоди на укладання договору з ПП "Iнформаудит"; _	про надання згоди на продаж транспортного засобу Daewoo Lanos; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди Товариству на продаж обладнання апартура радiоактивного каротажу малогабаритна РК-42; _	про надання згоди на укладання договору на комплексне обслуговування з питань ведення бух облiку та оподаткування результатiв господарської дiяльностi з ФОП Болгарська Я.М.; _	про надання згоди на списання безнадiйної кредиторської заборгованостi за векселем; _	про скасування проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _	про надання згоди на укладання договору про надання юридичних послуг  з ФОП Мельник М.П.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ IНТЕГРОВАНI РIШЕННЯ"; _	про надання згоди на укладання договору на отримання послуг екскаватора, самоскида, манiпулятора з ТОВ "ТЕХНОРУМ"; _	про надання згоди на укладання договору на виконання вiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на надання поворотної фiнансової допомоги ТОВ "СТАНЦIЯ КИЇВСЬКОГО РIЧКОВОГО ЯХТ-КЛУБУ"; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ"; _	про надання згоди на укладання договору про надання правової допомоги  з ФОП Якимяк О.В.; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "НАДРА СЕРВIСИ"; _	про надання згоди на укладення договору вiдповiдного зберiгання з ТОВ "Паркс Трейдiнг"; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на розмiщення грошових коштiв на вкладний (депозитний) рахунок в ТВБВ №10026/0154 Фiлiї ГУ по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк"; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на укладання договору страхування нерухомого  майна; _	про надання згоди на придбання паливнi гранули (на перiод опалення) протягом 2020 року з ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ"; _	про надання згоди на вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на надання поворотної фiнансової допомоги (позики) громадяну України Старокадомському С.В.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "НАДРА СЕРВIСИ"; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на переоцiнку основних засобiв Товариства; _	про надання згоди на списання з балансу товариства котла КСВа 1,0/Г/ЛЖ/ВК-22, котел стальний водонагрiвний, дiагностичний комплекс; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв; _	про затвердження та схвалення правочинiв, якi були укладенi в перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020р. та надання попередньої згоди на придбання корпоративних прав ТОВ "Тутковський iнтегрованi рiшення"; _	про надання згоди на списання з балансу основних засобiв.  З усiх iнших питань, вiднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, рiшення/дiї протягом звiтного перiоду - 2020 року не приймалися та не вчинялися.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
Комiтети не створювались.
Комiтети не створювались.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Комiтети не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Комiтети не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 року, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена наглядової ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв наглядової ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).


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 (зазначити)
Iншi вимоги не викладенi
X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

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 (зазначити)
д/н

Як 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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
До складу Правлiння обрано: Голова Правлiння - Титаренко Володимир Iванович; Головний бухгалтер - Сахно Iрина Василiвна;
До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Органiзацiйною формою роботи правлiння Товариства є засiдання, якi проводяться не рiдше одного разу на мiсяць, а також на вимогу голови правлiння, заступника голови правлiння або члена правлiння Товариства. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання колегiального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засiдання. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. На вимогу загальних зборiв або ревiзiйної комiсiї Товариства рiшення щодо окремих питань дiяльностi Товариства приймаються колегiально усiма членами правлiння Товариства бiльшiстю голосiв. При прийняттi рiшень правлiнням кожен член правлiння має один голос. При рiвностi голосiв голос голови правлiння є вирiшальним. Засiдання правлiння є правомочними за наявностi на засiдання бiльше половини її членiв. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головою правлiння, а у випадку його вiдсутностi - головуючим на засiданнi. Члени наглядової ради, ревiзiйної комiсiї Товариства, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях правлiння Товариства. Повноваження голови правлiння, заступникiв голови правлiння та членiв правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. При прийняттi рiшення щодо припинення повноважень голови правлiння наглядова рада одночасно приймає рiшення щодо призначення голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння, заступникiв голови правлiння та членiв правлiння встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правлiння, заступниками голови правлiння та членами правлiння.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом звiтного перiоду Правлiння виконувало свої функцiї у звичайному режимi, приймались рiшення про управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу
Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння.

Примітки
Персональний склад наглядової ради. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.  Наглядова рада Товариства обрана у складi iз 3 осiб: _	Iванова Олена Миколаївна - Голова наглядової ради; _	Чмирьов Дмитро Валерiйович - Член наглядової ради; _	Кириченко Галина Петрiвна - Член Наглядової ради.  Комiтети Наглядової ради: У складi Наглядової ради Товариства комiтети не створювались.  Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки кожного члена Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого органу. Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Наглядова рада формується в кiлькостi 3 особи. Строк повноважень членiв наглядової ради - 3 роки, якщо iнший строк не визначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Товариства з акцiонерами та/або iнвесторами. Наглядова рада має право обрати з свого складу  секретаря наглядової ради, який здiйснює органiзацiйно - технiчне забезпечення роботи наглядової ради, пiдписує протоколи засiдань наглядової ради, забезпечує їх зберiгання, ознайомлення з рiшеннями, прийнятими наглядовою радою, зацiкавлених осiб, здiйснює iншi повноваження тощо. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про наглядову раду. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв наглядової ради за її рiшенням. Засiдання наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини її складу. У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв наглядової ради i до обрання всього складу наглядової ради засiдання наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу. Рiшення наглядової ради приймається простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу. На засiданнi наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разi рiвною розподiлу голосiв членiв наглядової ради пiд час прийняття рiшень голос голови наглядової ради є  вирiшальним.  Протокол засiдання наглядової ради оформлюється протягом п'янi днiв пiсля проведення засiдання. Протокол засiдання наглядової ради пiдписується головою та секретарем наглядової ради Товариства. Книга протоколiв або засвiдченi витяги з неї повиннi надаватися для ознайомлення акцiонерам та посадовим особам органiв управлiння Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Контроль за виконанням рiшень, прийнятих наглядовою радою, здiйснює голова наглядової ради та/або, за його дорученням, секретар наглядової ради або член наглядової ради. Наглядова рада Товариства може утворювати постiйнi чи тимчасовi комiтети з числа її членiв для вивчення i пiдготовки питань, що належать до компетенцiї наглядової ради. Рiшення про утворення комiтету та про перелiк питань, якi передаються йому для вивчення i пiдготовки, приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв наглядової ради. Iнформацiя про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. За звiтний перiод було проведено 57 засiдань наглядової ради. На засiданнях розглядались питання по яким були прийнятi вiдповiднi рiшення: _	про надання згоди на придбання електроенергiї протягом 2020 року у ТОВ "КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ"; _	про надання згоди на придбання паливо-мастильних матерiалiв протягом 2020 року у ТОВ "С КАРД СЕРВIС"; _	про надання згоди на придбання послуг з централiзованого водовiдведення та водопостачання протягом 2020 року у ПрАТ "АК Київводоканал"; _	про надання згоди на передачу примiщень в оперативну оренду та укладання вiдповiдних договорiв; _	про надання згоди на отримання послуг з обслуговування сайту протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання послуг з пiдтримки IТ-iнфраструктури товариства протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання юридичних послуг  протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань органiзацiї бухгалтерського та податкового облiку господарської дiяльностi товариства протягом 2020 року у ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на отримання послуг з оренди нежитлового примiщення протягом 2020 року у ТОВ "СТАНЦIЯ КИЇВСЬКОГО РIЧКОВОГО ЯХТ-КЛУБУ"; _	про надання згоди на вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв; _	про надання згоди на придбання будiвельних матерiалiв для полiпшення власного майна протягом 2020 року у ТОВ "ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА"; _	про надання згоди на отримання послуг з технiчного обслуговування ТП-2182, КТП-2 у ТОВ "ЛЮКС-ЕНЕРДЖИ"; _	про надання згоди на придбання паливних гранул (на перiод опалення) протягом 2020 року у ТОВ "ТЕПЛОК УКРАЇНИ"; _	про надання згоди на придбання паливо-мастильних матерiалiв протягом 2020 року у ТОВ "ЛIВАЙН ТОРГ"; _	про надання згоди на придбання паливнi гранули (на перiод опалення) протягом 2020 року у ТОВ "АРТIС ВУД"; _	про змiну iстотних умов працi; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на продаж обладнання; _	про проведення та визначення дати проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _	про надання згоди на укладання договору з ПП "Iнформаудит"; _	про надання згоди на продаж транспортного засобу Daewoo Lanos; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди Товариству на продаж обладнання апартура радiоактивного каротажу малогабаритна РК-42; _	про надання згоди на укладання договору на комплексне обслуговування з питань ведення бух облiку та оподаткування результатiв господарської дiяльностi з ФОП Болгарська Я.М.; _	про надання згоди на списання безнадiйної кредиторської заборгованостi за векселем; _	про скасування проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; _	про надання згоди на укладання договору про надання юридичних послуг  з ФОП Мельник М.П.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ IНТЕГРОВАНI РIШЕННЯ"; _	про надання згоди на укладання договору на отримання послуг екскаватора, самоскида, манiпулятора з ТОВ "ТЕХНОРУМ"; _	про надання згоди на укладання договору на виконання вiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на надання поворотної фiнансової допомоги ТОВ "СТАНЦIЯ КИЇВСЬКОГО РIЧКОВОГО ЯХТ-КЛУБУ"; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ"; _	про надання згоди на укладання договору про надання правової допомоги  з ФОП Якимяк О.В.; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "НАДРА СЕРВIСИ"; _	про надання згоди на укладення договору вiдповiдного зберiгання з ТОВ "Паркс Трейдiнг"; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на розмiщення грошових коштiв на вкладний (депозитний) рахунок в ТВБВ №10026/0154 Фiлiї ГУ по м. Києву та Київськiй областi АТ "Ощадбанк"; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на укладання договору на виконання пiдрядних робiт з ФОП Гриценко Г.В.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на укладання договору страхування нерухомого  майна; _	про надання згоди на придбання паливнi гранули (на перiод опалення) протягом 2020 року з ТОВ "ХОЛЬЦ ЕНЕРДЖИ"; _	про надання згоди на вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ"; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на надання поворотної фiнансової допомоги (позики) громадяну України Старокадомському С.В.; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "НАДРА СЕРВIСИ"; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на переоцiнку основних засобiв Товариства; _	про надання згоди на списання з балансу товариства котла КСВа 1,0/Г/ЛЖ/ВК-22, котел стальний водонагрiвний, дiагностичний комплекс; _	про надання згоди на залучення поворотної фiнансової допомоги та укладання договору з ТОВ "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ ПРОЕКТАМИ"; _	про надання згоди на вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв; _	про затвердження та схвалення правочинiв, якi були укладенi в перiод з 01.01.2020 по 31.12.2020р. та надання попередньої згоди на придбання корпоративних прав ТОВ "Тутковський iнтегрованi рiшення"; _	про надання згоди на списання з балансу основних засобiв.  З усiх iнших питань, вiднесених Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та законодавством України до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, рiшення/дiї протягом звiтного перiоду - 2020 року не приймалися та не вчинялися.  Оцiнка складу, структури та дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi кожного члена ради.  Рiчними черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, що вiдбулись 23.04.2019 року, затверджено звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. Роботу Наглядової ради визнано задовiльною. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради та її дiяльностi як колегiального органу, компетентностi та ефективностi та незалежностi кожного члена наглядової ради, виконання наглядовою радою поставлених цiлей.  Комiтети Наглядової ради не утворювались, i вiдповiдно, не надається iнформацiя щодо компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв наглядової ради, iнформацiя про перелiк та персональний склад комiтетiв, їхнi функцiональнi повноваження, кiлькiсть проведених засiдань та опис основних питань, якими займалися комiтети, iнформацiю комiтету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту товариства, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми).   Склад виконавчого органу. Колегiальний виконавчий орган Товариства - Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.  Правлiння Товариства обрано у складi iз 2 осiб: _	Титаренко Володимир Iванович - Голова Правлiння; _	Микитенко Сергiй Анатолiйович - Перший заступник Голови Правлiння.  Внутрiшня структура та функцiональнi обов'язки Правлiння, процедури, що застосовуються при прийняттi ним рiшень. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Виконавчий орган Товариства пiдзвiтний загальним зборам i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Виконавчий орган дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених статутом Товариства i законом. Органiзацiйною формою роботи правлiння Товариства є засiдання, якi проводяться не рiдше одного разу на мiсяць, а також на вимогу голови правлiння, заступника голови правлiння або члена правлiння Товариства. Кожний член правлiння має право вимагати проведення засiдання колегiального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засiдання. Голова правлiння органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. На вимогу загальних зборiв або ревiзiйної комiсiї Товариства рiшення щодо окремих питань дiяльностi Товариства приймаються колегiально усiма членами правлiння Товариства бiльшiстю голосiв. При прийняттi рiшень правлiнням кожен член правлiння має один голос. При рiвностi голосiв голос голови правлiння є вирiшальним. Засiдання правлiння є правомочними за наявностi на засiдання бiльше половини її членiв. На засiданнi правлiння ведеться протокол. Протокол засiдання правлiння пiдписується головою правлiння, а у випадку його вiдсутностi - головуючим на засiданнi. Члени наглядової ради, ревiзiйної комiсiї Товариства, а також представник профспiлкового або iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу, мають право бути присутнiми на засiданнях правлiння Товариства. Повноваження голови правлiння, заступникiв голови правлiння та членiв правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. При прийняттi рiшення щодо припинення повноважень голови правлiння наглядова рада одночасно приймає рiшення щодо призначення голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння, заступникiв голови правлiння та членiв правлiння встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правлiння, заступниками голови правлiння та членами правлiння. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень. Протягом звiтного перiоду Правлiння виконувало свої функцiї у звичайному режимi, приймались рiшення про управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Оцiнка дiяльностi виконавчого органу Товариства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння. 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Склад Ревiзiйної комiсiї. Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в Товариствi створюється Ревiзiйна комiсiя в кiлькостi двох осiб. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї - три роки з моменту обрання загальними зборами Товариства. У звiтному роцi Ревiзiйну комiсiю Товариства обрано у наступному складi:   _	Плiсова Майя Анатолiївна Голова Ревiзiйної комiсiї; _	Загороднюк Неля Анатолiївна Член Ревiзiйної комiсiї. Структура та функцiональнi обов'язки Ревiзiйної комiсiї, процедури, що застосовуються при прийняттi рiшень. Права та обов'язки членiв ревiзiйної комiсiї визначаються законодавством, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право залучати до своєї роботи експертiв, аудиторськi органiзацiї. Опис дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. У звiтному перiодi Ревiзiйна комiсiя Товариства здiйснила перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк. Оцiнка дiяльностi Ревiзiйної комiсiї. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу та компетенцiї Правлiння. Зовнiшнiй аудитор. Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає перевiрцi незалежним аудитором. Висновок аудитора крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, повинен мiстити iнформацiю щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi та встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, а також оцiнку повноти та достовiрностi вiдображення фiнансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерськiй звiтностi. У звiтному перiодi незалежною аудиторською компанiєю - Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018 року за № 4712) було здiйснено огляд повного комплекту рiчної фiнансової звiтностi  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року, що включає наступнi форми: Баланс станом на 31.12.2019 р. (Форма 1-м), Звiт про фiнансовi результати за 2019 рiк (Форма 2-м). Фiнансова звiтнiсть товариства пiдготовлена згiдно з вимогами  Положень стандартiв бухгалтерського облiку (надалi - П(С)БО).  Аудиторською компанiєю був наданий висновок що, за винятком впливу питань,про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висновку iз застереженням" що огляд не привернув його увагу до будь-яких важливих питань, якi дають йому пiдставу вважати, що фiнансова звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" станом на 31 грудня  2019 р. не надає достовiрну iнформацiю або не вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан суб'єкта господарювання вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV. Також у звiтному перiодi цiєю аудиторською компанiєю було виконано завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2019 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України. Аудиторською компанiєю була висловлена думка що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2019 рiк що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управлiння, затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014 р. № 955.  Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися за його рахунок ревiзiйною комiсiєю (ревiзором), а в разi її вiдсутностi - аудитором. Така перевiрка проводиться з iнiцiативи ревiзiйної комiсiї (ревiзора), за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, правлiння або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй товариства. Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) бiльше 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. У звiтному перiодi спецiальна перевiрка не проводилась.  Система управлiння ризиками емiтента. Окрема система управлiння ризиками Товариства не створювалась. 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

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

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
ні
ні
ні
так

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iншi документи не приймались

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
так
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
так
ні
ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
д/н

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Iноземне пiдприємство "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ"
35789792
94,086525

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
24 000 000
1 054 743
Акцiї не є голосуючими на пiдставi перелiку акцiонерiв наданого Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України".
01.01.1900
Опис
У Товариства вiдсутня iнформацiя щодо iнших обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Наглядова рада Товариства. Члени наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв Товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обранi членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Якщо у встановлений строк загальними зборами не прийнятi рiшення щодо припинення повноважень та обрання складу наглядової ради Товариства, повноваження членiв наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв. Якщо кiлькiсть членiв наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше половини її обраного вiдповiдно до вимог закону загальними зборами Товариства кiлькiсного складу, наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання загальних зборiв Товариства для обрання всього складу наглядової ради. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревiзiйної комiсiї (ревiзором) Товариства. До складу наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разi, рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах. Член наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Головою наглядової ради товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегiального виконавчого органу. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються; _	за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; _	в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена наглядової ради за станом здоров'я; _	в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена наглядової ради; _	в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; _	у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.  Виконавчий орган Товариства. Правлiння Товариства формується в кiлькостi до 6 членiв. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом наглядової ради чи ревiзiйної комiсiї Товариства. Голова правлiння, заступники голови правлiння та члени правлiння обираються (призначаються) наглядовою радою Товариства. Права та обов'язки членiв виконавчою органу Товариства визначаються законодавством, Статутом Товариства та/або Положенням про виконавчий орган (правлiння) Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. У разi неможливостi виконання головою правлiння своїх повноважень за рiшенням наглядової ради Товариства його повноваження здiйснює один iз членiв правлiння -заступникiв голови правлiння. Повноваження голови правлiння, заступникiв голови правлiння та членiв правлiння припиняються за рiшенням наглядової ради. При прийняттi рiшення щодо припинення повноважень голови правлiння наглядова рада одночасно приймає рiшення щодо призначення голови правлiння або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його о повноваження. Пiдстави припинення повноважень голови правлiння, заступникiв голови правлiння та членiв правлiння встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою правлiння, заступниками голови правлiння та членами правлiння.  Ревiзiйна комiсiя Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї обираються загальними зборами Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа. Строк повноважень членiв ревiзiйної комiсiї - 3 (три) роки з моменту обрання загальними зборами Товариства, якщо iнший строк не встановлений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Не можуть бути членами ревiзiйної комiсiї: _	член наглядової ради; _	член виконавчого органу; _	корпоративний секретар; _	особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi; _	члени iнших, органiв Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента
Повноваження Наглядової ради. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням "Про Наглядову раду", а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: _	затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження виконавчому органу; _	затвердження положення про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; _	затвердження звiту про винагороду членiв виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; _	пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; _	формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання загальних зборiв наглядовою радою; _	затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; _	прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством; _	прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; _	прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; _	прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; _	затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; _	обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; _	затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; _	прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; _	обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; _	призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора); _	затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту'' (з внутрiшнiм аудитором), встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; _	здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння товариства; _	розгляд звiту виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду; _	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; _	обрання аудитора (аудиторської фiрми) товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; _	затвердження рекомендацiй загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного, аудитора (аудиторської фiрми) товариства для прийняття рiшення щодо нього; _	визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законодавством; _	визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; _	вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; _	вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; _	вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв товариства; _	вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; _	прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; _	визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок, виплати дивiдендiв або викупу акцiй; _	прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; _	прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; _	надсилання оферти акцiонерам, вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства"; _	прийняття рiшень щодо списання основних засобiв, придбання та вiдчуження основних засобiв, застави основних, засобiв, iпотеки, будь - якого iншого розпорядження Товариством основними засобами; надання згоди виконавчому органу на вчинення вiд iменi Товариства будь - яких правочинiв на суму бiльше нiж 100 000 (сто тисяч) гривень 00 копiйок; _	вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно iз статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".  Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенцiї правлiння, зокрема, але не виключно, вiдноситься вирiшення наступних питань: _	визначення поточної облiкової, виробничої полiтики Товариства, _	визначення соцiальних та економiчних напрямкiв розвитку Товариства, _	розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства, _	визначення органiзацiйної структури Товариства, його пiдроздiлiв, структури їх управлiння, функцiй керiвникiв таких структурних пiдроздiлiв, визначення кола посадових обов'язкiв та повноважень цих осiб, _	затвердження правил, процедур, полiтик, внутрiшнiх положень, iнших локальних актiв Товариства, якщо затвердження таких документiв не вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства, _	розробка пропозицiй щодо внесення змiн до Статуту Товариства та положень Товариства для подання їх на погодження Наглядовiй радi Товариства та/або на затвердження Загальним зборам Товариства, _	вирiшення iнших питань, вiднесених до компетенцiї Правлiння Товариства. Голова правлiння має право без довiреностi виконувати будь-якi дiї вiд iменi Товариства, якщо виконання таких дiй не обмежено наглядовою радою Товариства або загальними зборами Товариства. Голова правлiння самостiйно (без вiдповiдного рiшення Наглядової ради): _	здiйснює управлiння оперативною господарською дiяльнiстю Товариства в межах своїх повноважень, визначених Статутом; _	забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом i контрагентами з цивiльно-правових та господарських договорiв; _	з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом та рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради, вчиняє вiд iменi Товариства будь-якi не забороненi чинним законодавством України правочини (договори), в тому числi правочини (договори), пов'язанi з поточною господарською дiяльнiстю Товариства на суму, що не перевищує             100 000,00 (сто тисяч) гривень; _	розподiляє обов'язки мiж членами Правлiння шляхом видання вiдповiдних наказiв, розпоряджень; _	пiдписує банкiвськi, бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, звiтнiсть або делегує такi повноваження iншому (им) члену (ам) Правлiння шляхом видачi вiдповiдних наказiв; _	видає накази, довiреностi (у тому числi на отримання товарно-матерiальних цiнностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; _	приймає на роботу та звiльняє працiвникiв Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або делегує такi повноваження iншому (им) члену (а.м) Правлiння шляхом видачi вiдповiдних наказiв; _	затверджує трудовi обов'язки працiвникiв Товариства, встановлює межi їх повноважень при здiйсненнi своїх функцiональних обов'язкiв, затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; _	здiйснює контроль за виконанням працiвниками Товариства Правил внутрiшнього трудового розпорядку, трудової дисциплiни, своїх службових обов'язкiв; _	забезпечує створення безпечних умов працi для працiвникiв Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони працi та охорони навколишнього природного середовища; _	здiйснює вiдповiднi заходи з органiзацiї бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документiв, реєстрiв бухгалтерського облiку, затверджує Положення про облiкову полiтику Товариства; _	керує складанням рiчної фiнансової звiтностi Товариства i звiту Правлiння Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорiчної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства; _	розробляє пропозицiї щодо порядку створення, складу, призначення, джерел формування i порядку використання фондiв та внесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства; _	скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та головування на них; _	вiдкриває та закриває рахунки в банкiвських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банкiвських установах з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, у тому числi здiйснення платежiв або делегування таких повноважень iншим особам шляхом видачi вiдповiдних довiреностей, доручень, розпоряджень, наказiв; _	здiйснює iншi повноваження, наданi Головi Правлiння чинним законодавством України, а також визначенi Загальними зборами, Наглядовою радою, якi необхiднi для досягнення цiлей дiяльностi Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом.  Повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства. Права та обов'язки членiв Ревiзiйної комiсiї визначаються Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими актами законодавства, Статутом Товариства, Положенням "Про ревiзiйну комiсiю", а також договором, що укладається з кожним членом Ревiзiйної комiсiї. Члени ревiзiйної комiсiї мають право: _	отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; _	отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок: _	оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi i а перевiряти їх фактичну наявнiсть; _	iнiцiювати проведення засiдання правлiння Товариства та вимагали проведення позачергового засiдання наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; _	вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; _	у разi необхiдностi та у межах затвердженого загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана: _	проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; _	своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх наглядовiй радi, та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки: _	доповiдати загальним зборам Товариства та наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення; _	негайно iнформувати наглядову раду та правлiння Товариства про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; _	здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; _	вимагати скликання позачергових загальних зборiв Товариства у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства; _	брати участь у загальних зборах Товариства, перевiрках. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi; _	дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; _	своєчасно надавати правлiнню, наглядовiй радi, загальним зборам Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
ЗВIТ  ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  3.1 IДЕНТИФIКАЦIЯ ТА ОПИС IНФОРМАЦIЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВIРКИ  Ми здiйснили виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї, щодо Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2020 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї", а також вимог чинного законодавства України.           Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2020 рiк та перевiрку iнформацiї, поданої у Звiтi про корпоративне управлiння товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння; 2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини таких дiй; 3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень; 4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень; 5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; 8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 9) повноваження посадових осiб емiтента.         Нами перевiренi наступнi документи, якi наданi товариством за 2020 рiк:         1. Статут.         2. Протоколи засiдання Наглядової ради.         3. Документи, що пiдтверджують обрання посадових осiб Товариства.         4. Данi щодо реєстру акцiонерiв Товариства.         5. Iншi документи, що стосуються предмету перевiрки.  3.2 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ  Критерiї, за якими перевiряється данi Звiту про корпоративне управлiння, мiстяться у  п. 63 Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у пiдтвердженнi достовiрностi iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння, а саме чи складений вiн на пiдставi даних Статуту, Протоколiв, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння товариства.          Звiт про корпоративне управлiння складається у складi рiчного Звiту керiвництва для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента, яка розкривається шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог статтi 40- 1Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок".  3.3 ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВIРНЕ ПОДАННЯ ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ  Управлiнський персонал ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" несе вiдповiдальнiсть за складання Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до чинного законодавства України та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає необхiдним для складання Звiту про корпоративне управлiння, що не мiстить суттєвих викривлень та помилок.   3.4  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI            Нашою вiдповiдальнiстю є надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння, на основi результатiв виконання процедур з надання впевненостi. Ми провели нашу перевiрку у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї".          Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у наданiй товариством iнформацiї суттєвих невiдповiдностей критерiям перевiрки; аудиторських доказiв щодо того, чи складений Звiт з корпоративного управлiння мiстить iнформацiю, що не суперечить даним Статуту, Протоколiв, Положень та iнших документiв з корпоративного управлiння, а також  дотримання нормативних вимог щодо дiяльностi акцiонерного товариства.          Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора, якi передбачали: отримання розумiння предмету перевiрки та iнших обставин завдання, у тому числi внутрiшнього контролю; оцiнку ризикiв можливого суттєвого викривлення iнформацiї про предмет перевiрки; дiї у вiдповiдь на оцiненi ризики, в тому числi розробку вiдповiдних аудиторських процедур, якi передбачали перевiрку, пiдтвердження, запити; оцiнку достатностi та вiдповiдностi отриманих доказiв.         Оскiльки метою  перелiчених  вище процедур є надання впевненостi щодо Звiту з корпоративного управлiння, даний звiт з надання впевненостi обмежується тiльки думкою щодо Звiту з корпоративного управлiння  та не стосується висловлення впевненостi стосовно фiнансової звiтностi в цiлому.         Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлювання думки.           3.5 ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ           Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, були направленi на:           - отримання розумiння товариства як середовища функцiонування системи корпоративного управлiння;           - дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння;           - дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв;           - дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства: наявнiсть окремої посади ревiзора або ревiзiйної комiсiї;           - дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу:           - наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства.          В ходi виконання завдання аудитор отримав докази щодо iнформацiї, зазначеної у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" в складi Звiту керiвництва за 2020 рiк.  3.7 ДУМКА ЩОДО ЗВIТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ        На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТУТКОВСЬКИЙ" за 2020 рiк що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV та не суперечитьзаконодавству України.     3.8 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ  Повна назва пiдприємства	Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ	31058616 Юридична адреса	03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101 Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi	включено до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 31.10.2018 року за № 4712 Сертифiкат аудитора	Прокопчук Костянтин Юрiйович сертифiкат  серiя А № 005483 вiд 22.07.2003 р., термiн дiї до 22.07.2023 р.           Директор  ПП "IНФОРМАУДИТ"                                                            К.Ю. Прокопчук

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
Iноземне пiдприємство "ТУТКОВСЬКИЙ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ"
35789792
04114, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул.Дубровицька, 28
22 580 766
94,086525
22 580 766
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
22 580 766
94,086525
22 580 766
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акцiя проста iменна
24 000 000
0,25
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на; 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна товариства; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi актами законодавства та статутом Товариства. Права акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй, у випадку їх випуску Товариством, визначаються вiдповiдно до чинного законодавства України. Акцiонери Товариства зобов'язанi: 1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi статутом Товариства; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законодавством України.
вiдсутня
Примітки:
д/н
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20.08.2010
324/10/1/10
Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi
UA4000083588
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
0,25
24 000 000
6 000 000
100
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. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення: Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів
Власні основні засоби (тис. грн)
Орендовані основні засоби (тис. грн)
Основні засоби, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
21 375,7
17 579,6
0
0
21 375,7
17 579,6
  будівлі та споруди
18 364,6
16 776,5
0
0
18 364,6
16 776,5
  машини та обладнання
1 689,9
435
0
0
1 689,9
435
  транспортні засоби
385,1
314,7
0
0
385,1
314,7
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
936,1
53,4
0
0
936,1
53,4
2. Невиробничого призначення:
59,2
45,2
0
0
59,2
45,2
  будівлі та споруди
59,2
45,2
0
0
59,2
45,2
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
21 434,9
17 624,8
0
0
21 434,9
17 624,8
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 та споруди 29 503,9 тис. грн., машини та обладнання 1 791,8 тис.грн., транспортнi засоби 1 246,4 тис.грн., iншi 1 223,4 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки та споруди 43%, машини та обладнання 76 %, транспортнi засоби 75%, iншi 95 %. Ступiнь використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 16 140,7 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: переоцiнкою. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi. Нерухоме майно: ГРП, загальною площею 36.00 кв. м.; насосна станцiя оборотного водопостачання (лiтера Ж), загальною площею 1039.10 кв.м.; склад сипучих матерiалiв, загальною площею 60.00 кв. м.; естакада (з кран-балкою 5т), загальною площею 84.00 кв.м.; виробничий одноповерховий корпус № 2 (лiтера З), загальною площею 2 250.50 кв.м.; корпус Б зi вставкою АВ (лiтера Б), загальною площею 2 416.0 кв.м.; корпус В зi вставкою ВГ (лiтера В), загальною площею 2 461.0 кв.м.; корпус Г зi вставкою ВГ (лiтера Г), загальною площею 3 148.90 кв.м.; центральна котельня (лiтера Д), загальною площею  569.50 кв.м., яке облiковується на балансi пiдприємства, передано в заставу на пiдставi iпотечного договору вiд 16.04.2013 року укладеного мiж Публiчним акцiонерним товариством "ТУТКОВСЬКИЙ", правонаступником якого є приватне акцiонерне товариство "ТУТКОВСЬКИЙ", та Публiчним акцiонерним товариством "Український професiйний банк" посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу  Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрi за № 2090, та Договором купiвлi-продажу прав вимоги вiд 29.04.2015, укладеного мiж Публiчним акцiонерним товариством "Український професiйний банк" та Публiчним акцiонерним товариством "Банк "Український Капiтал" (код 22868414), посвiдченого приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу Войтовським В.С. та зареєстрованого в реєстрi за № 1253. Щодо цього майна iдуть судовi дiї на предмет правомiрностi реалiзацiї цього договору. До моменту встановлення судом правомiрностi реалiзацiї по договору iпотеки, нерухоме майно визнається як актив ПрАТ "Тутковський".


2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
20 218,3
18 910,6
Статутний капітал (тис.грн)
6 000
6 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
6 000
6 000
Опис
Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства".  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 14218,3 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 14218,3 тис.грн.  Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 12910,6 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 12910,6 тис.грн. 
Висновок
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.


3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн)
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
178,6
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
178,6
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
688
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
2 014,1
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
2 555,3
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
5 436
X
X
Опис
д/н


6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
без лiцензiї
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.01.1900
Міжміський код та телефон
(044) 591-04-04
Факс
(044) 591-04-40
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Опис
Особа здiйснює обслуговування випуску акцiй Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватне пiдприємство "IНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
31058616
Місцезнаходження
03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кiмната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
4712
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
28.09.2017
Міжміський код та телефон
(044) 223-93-20
Факс
(044) 223-93-20
Вид діяльності
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис
По Акцiонерному Товариству надавалися аудиторськi послуги, згiдно укладеного договору в поточному 2021 роцi. Зокрема, аудиторськi послуги з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у звiтi про корпоративне управлiння приватного акцiонерного товариства за перiод з 1 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з надання iнформацiйних послуг на фондовому ринку
Опис
Особа надає Товариству послуги з з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
00032129
Місцезнаходження
01133, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Госпiтальна, 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
12.10.2013
Міжміський код та телефон
0800 210 800
Факс
0800 210 800
Вид діяльності
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
Особа здiйснює вiдкриття рахункiв в цiнних паперах акцiонерам Товариства та зарахування на них акцiй в процесi дематериалiзацiї.



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2021.01.01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУТКОВСЬКИЙ"
за ЄДРПОУ
01431334
Територія
м.Київ, Оболонський р-н
за КОАТУУ
8038000000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації
за КВЕД
26.51
Середня кількість працівників, осіб: 72
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 04114, Оболонський р-н, м. Київ, вул. Дубровицька, буд.28, (044) 390-21-30

1. Баланс
на 31.12.2020 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
481,4
0
Основні засоби
1010
22013,7
18582,7
    первісна вартість
1011
41633,5
37014
    знос
1012
(19619,8)
(18431,3)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
22495,1
18582,7
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
4252,9
2495,9
    у тому числі готова продукція
1103
1209,5
243,5
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
1046,5
1232,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
21,1
6
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
890,1
1904,1
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
85,8
1289,9
Витрати майбутніх періодів
1170
14,5
27,9
Інші оборотні активи
1190
96,5
78,5
Усього за розділом II
1195
6407,4
7034,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
36,7
36,8
Баланс
1300
28939,2
25654,3



Пасив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
6000
6000
Додатковий капітал
1410
8789,6
8581,3
Резервний капітал
1415
355,8
355,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
3765,2
5281,2
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
18910,6
20218,3
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
1254,9
324,6
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
6152,6
1533,4
    розрахунками з бюджетом
1620
587
626,2
    у тому числі з податку на прибуток
1621
26,9
17
    розрахунками зі страхування
1625
62,1
61,8
    розрахунками з оплати праці
1630
239,8
230,3
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
1732,2
2659,7
Усього за розділом III
1695
8773,7
5111,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
28939,2
25654,3
Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2020 рік
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
6939,2
4182,4
Інші операційні доходи
2120
23180,4
21537,1
Інші доходи
2240
10,3
302,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
30129,9
26022,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(256,4)
(119,8)
Інші операційні витрати
2180
(25323,5)
(24458,2)
Інші витрати
2270
(3976,1)
(312,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(29556)
(24890,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
573,9
1132,1
Податок на прибуток
2300
(97,6)
(48,9)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
476,3
1083,2
Примітки: д/н

Керівник				Титаренко Володимир Iванович

Головний бухгалтер			Сахно Iрина Василiвна
XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiння Емiтента Титаренко Володимир Iванович, який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.


