
Титульний аркуш

Приватне акціонерне товариство "БУДМАРКЕТ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Директор Неліпа Сергій Сергійович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

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)

за              рік2020

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

24099753

вул.Бориспільська, 7, м.Київ, 02099

(044) 566-65-55, (044) 566-00-08

budmarket @emitent.net.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Приватне акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

16.04.2021

№ 16/04/21

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://budmarket-kiev.com.ua

(URL-адреса сторінки)

16.04.2021

(дата)

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 загальних зборів акціонерів, 31.03.2021, 1

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
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Зміст

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.

8. Штрафні санкції щодо емітента.

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;

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;

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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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.

X

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.

X

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
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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.

X

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.(до звіту) X

1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емiтент не бере участi у створеннi 

юридичних осiб.

2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у 

статутному капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне 

(домiнуюче) становище.

3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента вiдсутня, так як у 

емiтента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

4. Інформація про судові справи емітента вiдсутня, так як у емiтента немає судових справ.

5. Інформація про штрафні санкції емітента вiдсутня, так як у емiтента немає штрафних санкцій.

6. Iнформацiя про юридичних осіб - засновникiв та/або учасникiв емiтента та відсоток акцiй (часток, паїв) (юридичні 

особи), вiдсутня, так як емітент не має юридичних осіб - засновникiв та/або учасникiв емiтента.

7. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах 

емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на Загальних зборах 

емiтента немає.

8. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи) відсутня, так як емітент 

не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи).

9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або 

рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змiн акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр 

пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй у звiтному перiодi не відбувалось.

10. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

11. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущені емітентом, вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуски iнших цiнних паперiв.

12. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск 

похiдних цiнних паперiв.

13. Iнформацiя про придбання власних акцiй емітентом протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду.

© SMA 240997532020 р.





14. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, 

в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).

15. 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 відсутня, в зв'язку з тим, що 

у звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть 

отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

16. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, в зв'язку з 

тим, що у звітному періоді рішення щодо виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось, 

дивіденди не нараховувались та не виплачувались.

17. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент 

не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

18. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв`язку з тим, що емітент не займається видами 

діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, 

газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

19. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в 

зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

20. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня в зв`язку з тим, 

що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.

21. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть вiдсутня в зв`язку з тим, що товариство не приймало рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

22. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевiрка не 

замовлялась i не здiйснювалась.

23. Iнформацiя про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка 

наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, 

укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає.

24. Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емітентом, немає.

25. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 

iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв 

сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено 

iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало 

випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, 

що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з 

тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 

ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi 

чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила 

ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

26. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових 

облiгацiй пiдприємств.

27. Зареєстрований капiтал (рядок 1400, графа 4 Балансу) – 0,7 тис. грн.дорiвнює рядку Статутний капiтал (грн)/1000 

'Основнi вiдомостi про емiтента' – 750,00 грн.

© SMA 240997532020 р.





Приватне акціонерне товариство "Будмаркет"

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення 

банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

д/н

д/н

3) IBAN

6) IBAN

UA183003460000026003020669901

д/н

25.11

46.73

47.52

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

[2010]Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

[2010]Роздрібна торгівля залізними виробами,будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

[2010]Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-

технічним обладнанням

4. Територія (область) м. Київ

ПрАТ "БУДМАРКЕТ"

27.02.1996

750,00

2. Скорочене 

найменування (за 

наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 

належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 

капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової компанії

    48. Середня кількість працівників (осіб)
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18. Опис бізнесу

вiд 17.02.1996р) в подальшому перейменовано на Закрите акцiонерне товариство "БУДМАРКЕТ" ( 

протокол загальних зборiв акцiонерiв №7 вiд 24.01.2005р.), шляхом об'єднання особистого майна та 

пiдприємницької дiяльностi засновникiв. У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства ( протокол №21/12/2010 вiд 21.12.2010р.) Закрите акцiонерне товариство "БУДМАРКЕТ" 

перейменовано у Приватне акцiонерне товариство "БУДМАРКЕТ". З моменту утворення i до 

теперiшнього часу дiяльнiсть Товариства вважається успiшною. Завдяки квалiфiкацiйнi командi 

управлiння, Товариству удалося за сiм рокiв працi не тiльки покрити витрати пов'язанi з купiвлею 

складського примiщення, на базi якого знаходиться Товариство, а i отримати додатковий прибуток. 

Сьогоднi Товариство пропонує бiльше 7000 найменувань сучасних будiвельних та оздоблювальних 

матерiалiв, а також для збiльшення рентабельностi надає послуги по прийманню вантажiв, їх 

перевантаженню, та збереженню. Приватне акцiонерне товариство "БУДМАРКЕТ" є достатньо 

динамiчною компанiєю, оперативно реагуючий на потреби клiєнтiв.

Протягом звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї товариства з боку третiх осiб не надходило.

Облiкова полiтика в ПрАТ "БУДМАРКЕТ" визначена згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. Наказом про облiкову полiтику. Система 

бухгалтерського облiку товариства вiдповiдає його структурi i виду дiяльностi, забезпечує регулярний 

збiр i належну обробку iнформацiї, необхiдної для складання фiнансової звiтностi.

Товариство оказує послуги оптової торгiвлi будiвельними матерiалами, до складу послуги входить: 

послуги приймання, вивантаження та загрузка вантажiв залiзницi, послуги по збереженню вантажiв; 

послуги здачи в оренду складських примiщень. Сьогоднi Товариство пропонує бiльше 7000 найменувань 

сучасних будiвельних та оздоблювальних матерiалiв.

Для пiдготовки фiнансової звiтностi товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Українi, 

зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нацiональнi 

Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi.. Основнi засоби вiдображенi в облiку 

за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення i виготовлення та вiдповiдають 

вимогам ПСБО 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у 

вiдповiдностi з податковим законодавством. Визначення, облiк та оцiнка зобов"язань в товариствi 

здiйснюється вiдповiдно до П(С) БО № 11 "Зобов"язання", затвердженого наказом МФ України вiд 

31.01.2000 р. № 20. Власний капiтал визначений згiдно Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку 5 

"Звiт про власний капiтал", затвердженого наказом МФУ вiд 31.03.1999р. № 87. Формування виручки вiд 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 4. Середня чисельнiсть 

позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): -. Чисельнiсть працiвникiв, якi 

працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): -.

Фонд оплати працi: Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно 

попереднього року: Фонд оплати працi складає 126,1 тис. грн. Вiдносно попереднього року вiдбулося 

зменшенням розмiру фонду оплати праці на 68,9 тис. грн. у звязку з відпустками без збереження 

заробітної плати в зв’язку із запровадженням на теріторії України карантину. Емiтент проводить навчання 

працiвникiв для забезпечення необхiдного рiвня квалiфiкацiї.

Інформація про чисельність працівників

Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емiтент не проводив з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами спiльної дiяльностi у звiтному 

перiодi.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 

підприємствами, установами
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реалiзацiї товарiв i послуг проводиться вiдповiдно до П(С)БО 15 "Дохiд", затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв України 29.11.1999р. №290 з внесеними змiнами та доповненнями до цього закону. 

Органiзацiя та методологiя бухоблiку здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України та 

стандартами НСБО. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно МСФО. Амортизацiя нараховується 

прямолiнiйним та кумулятивним методами. Переоцiнка фiнансових iнвестицiй не здiйснювалась.

Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства. Спосiб утримання активiв полягає в 

тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, проводиться переоцiнка ватростi будiвель та 

споруд, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв 

вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. На думку емiтента екологiчнi питання не позначаються на 

використаннi активiв пiдприємства. На даний час товариство не визначилося щодо планiв капiтального 

будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних 

грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство проводило 

розширення основних засобiв.

Великий вплив мають полiтичнi та макроекономiчнi ризики: - високi податки та вимоги податкових 

органiв, що призводить до зростання податкових платежiв; - невизначенiсть регуляторного середовища 

для дiяльностi товариства; - полiтична нестабiльнiсть; - зниження темпiв економiчного розвитку; - 

зростання iнфляцiйних процесiв.

Полiтика фiнансування роботи -госпрозрахунок, самофiнансування та бережливе використання 

оборотних коштiв. Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних коштах. 

Обсяг робочого капiталу - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення 

додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути 

використанi для iнших цiлей. Одним зi шляхiв покращення лiквiдностi може бути збiльшення частки 

власних обiгових коштiв та вiдповiдного зниження частки запозичених коштiв у джерелах формування 

обiгових коштiв. Iншим засобом пiдвищення лiквiдностi є спрямування частки обiгових активiв 

безпосередньо на погашення боргiв при умовi незмiнностi власних обiгових коштiв.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду всi виконанi.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Дослiджень та розробок товариство не здiйснює, витрат щодо цього немає.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi товариства, 

потенцiйнi iнвестори можуть отримати в Товариствi та на сайтах iнформацiйних агенств, на яких 

розмiщенi рiчнi звiти Товариства .

Інша інформація

В 2021 р. товариство планує розвиток пiдприємства у сферi надання послуг. Керiвництвом пiдприємства 

ведуться переговори щодо укладення вiдповiдних договорiв (контрактiв). Прогнози та плани, по сутi, вже 

розглянутi в попереднiх роздiлах опису бiзнесу. На жаль, в iснуючих умовах господарювання, неможливо 

робити достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть вплинути на 

дiяльнiсть емiтента в майбутньому, є збiльшення iнфляцiї, зростання цiн, подорожчення кредитних 

ресурсiв, що негативно вплине на дiяльнiсть Емiтента.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові

Рік 

народ-

ження

Стаж 

роботи 

(років)

Найменування підприємства, 

ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№

з/п

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено)

2 3 4 6 751 8

1963 36 Приватне акціонерне товариство 

"Будмаркет", 24099753, Голова правління

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора 

належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. 

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством. 

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Ревізором. Права та обов'язки Директора визначаються відповідно до законодавства, цього 

Статуту, а також контракту, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами акціонерів. Директор на вимогу органів 

та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та 

внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. 

Директор у межах компетенції приймає рішення шляхом видання наказів та інших розпорядчих документів. В межах своїх повноважень Директор без довіреності діє від імені 

Товариства, в тому числі представляє його інтереси, розпоряджається його грошовими коштами, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками 

Товариства, вчиняє будь-які правочини, укладає та підписує договори, видає довіреності від імені Товариства. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці 

повноваження здійснюються призначеною ним особою або Загальними зборами акціонерів. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів з 

одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора 

встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.

Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 50 100,34 грн. 

Обрано на посаду Директора згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2020 р. (протокол №1 вiд 31.03.2020 р.) у зв’язку з обранням Директора Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 36.

Попередні посади: Голова правління.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

ВищаНелiпа Сергiй СергiйовичДиректор1 31.03.2020, до 

переобрання
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2 3 4 6 751 8

1958 43 Приватне акціонерне товариство 

"Будмаркет", 24099753, Головний бухгалтер

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.

Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 17 256,94  грн.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 43.

Попередні посади: Головний бухгалтер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

ВищаЛук'янчук Зинаїда 

Василiвна

Головний бухгалтер2 01.04.1999, 

безстроково
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2 3 4 6 751 8

1966 35 Приватне акціонерне товариство 

"Будмаркет", 24099753, Директор

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. До компетенцiї ревiзора входить: проводення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за результатами фiнансового року. Директор забезпечує ревiзору доступ до iнформацiї в межах, передбачених Статутом; за пiдсумками перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних 

фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Винагорода, в тому числі в натуральній формі, у звітному періоді не виплачувалась.

Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 35.

Попередні посади: Директор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

ВищаМихайлова Олена 

Миколаївна

Ревізор акціонерного товариства3 28.04.2016, 5 

років

1967 36 ПрАТ «БУДМАРКЕТ», 24099753, Заступник 

директора по АГЧ

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. До компетенцiї Голови Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. До компетенцiї Голови Правлiння входить: пiдготовка порядку денного 

загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 

прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; обрання аудитора Товариства та 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; визначення дати складення перелiку акцiонерiв, прийняття рiшення про обрання 

оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Голова Правлiння пiдзвiтий загальним зборам, 

органiзовує виконання їх рiшень. Голова Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом i законом. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi 

Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства.

Розмір винагороди, отриманої посадовою особою в звітному періоді, становить 41 490,01 грн.

Припинено повноваження Голови Правлiння  згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2020р. (протокол №1 вiд 31.03.2020р.) у зв’язку з поданою заявою за власним 

бажанням.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 

Загальний стаж роботи (років) - 36.

Попередні посади: заступник директора по АГЧ.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

середняЦаркозенко Iгор 

Васильович

Голова Правління4 01.07.2019, 

безстроково
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IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад

Директор Директор Неліпа Сергій Сергійович

Загальні збори 

акціонерного товариства

Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган 

управлiння емiтента, до компетенцiї 

якого входить вирiшення будь-яких 

питань стосовно дiяльностi емiтента у 

вiдповiдностi до чинного законодавства 

та статуту емiтента.

У загальних зборах акціонерного товариства 

можуть брати участь особи, включені до 

переліку акціонерів, які мають право на таку 

участь, або їх представники. На загальних зборах 

за запрошенням особи, яка скликає загальні 

збори, також можуть бути присутні представник 

незалежного аудитора (аудиторської фірми) 

товариства та посадові особи товариства 

незалежно від володіння ними акціями цього 

товариства, представник органу, який відповідно 

до статуту представляє права та інтереси 

трудового колективу.
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість

 акцій 

(шт.)

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках)

прості 

іменні

привілейо-

вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61

Нелiпа Сергiй Сергiйович 80 80 80 0Директор

Михайлова Олена Миколаївна 20 20 20 0Ревізор акціонерного 

товариства

Лук'янчук Зинаїда Василiвна 0 0 0 0Головний бухгалтер

Царкозенко Iгор Васильович 0 0 0 0Голова Правління
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Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості)

Неліпа Сергій Сергійович 80

Михайлова Олена Миколаївна 20

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Перспективних планiв для подальшого розвитку емiтента немає.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів 
у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників 
та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик 
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом 
Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його 
можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 
зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик 
притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, дебіторська 
заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша 
доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Прострочених або 
знецінених фінансових активів на звітну дату Товариство не має. Кредитів Товариство за звітній період 
не надавало та не отримувало. Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий 
ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків

Щорічно прибуток Товариства зростає.

2. Інформація про розвиток емітента

а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування: Завдань та полiтики Товариства щодо управлiння фiнансовими ризиками немає.
б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових 
потокiв: Виробнича дiяльнiсть Товариства не має, схильностi до цiнових ризикiв, кредитного ризику, 
ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв вiдсутня.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та 
управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього 
контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський 
фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) управлінський облік 
(розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка 
вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських 
операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані 
вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою 
управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики 
виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які 
несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську 
заборгованість, та піддаються фінансовим ризикам. Крім того, суттєвий вплив на діяльність Товариства 
можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії 
державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) 
політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії 
конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент 
приймає рішення з мінімазації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні 
ресурси.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 

у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування
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ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та 
валютних курсів. Товариство не наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, 
облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість 
або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін 
(окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи 
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи 
чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового 
ризику Товариство використовує диверсифікацію активів. Аналіз чутливості не проводився, фінансові 
інвестиції Товариства не мають котирувань і не є спостережуваними. Валютний ризик - це ризик того, що 
справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться 
внаслідок змін валютних курсів. Товариство не має операцій з іноземною валютою. Ризик ліквідності - 
ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими 
зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує 
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 
прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Власний кодекс корпоративного управлiння на Товариствi вiдсутнiй.

Кодексу корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iншого кодексу 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, немає.

Практики корпоративного управлiння, застосовуваної понад визначенi законодавством вимоги немає.

Емiтент не має кодексу корпоративного управлiння.

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 

корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені 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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

31.03.2020

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Обрання лічильної комісії. 
2. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
3. Обрання голови та секретаря зборів. Уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів. Прийняття 
рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту  Правління  про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2019 рік та 
затвердження заходів  за результатами його розгляду.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (ревізора) за 2019 рік. 
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту ревізійної комісії ( ревізора) за 2019 рік.
7. Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2019  рік.
8. Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків  за  2019  рік.
9. Затвердження  нової  редакції  Статуту. Уповноваження  осіб на  підписання  та  здійснення  державної  
реєстрації  Статуту  в  новій  редакції..
10. Затвердження  внутрішніх  Положень Товариства. Уповноваження осіб на  підписання  Положень у новій 
редакції.

X

річні позачергові
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11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
Дииректор товариства.
Результати розгляду питань порядку денного: 
Перше питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
Обрати лічильну комісію в особі  Звєрєвої  Л.І.
Друге питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
Затвердити текст і форму  бюлетеня для голосування дод.1.  Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом 
голови або члена реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення 
реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах.
Третє питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
1) Обрати  головою зборів  – Неліпу С.С., секретарем загальних зборів - Михайлову О.М.
2)Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите 
голосування бюлетенями.
Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, 
які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на 
загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
Рішення Загальних зборів з питання №8 «Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження  осіб на підписання 
та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції», приймається більш як трьома чвертями голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши 
прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.
3) Уповноважити голову загальних зборів акціонерів та секретаря загальних зборів акціонерів підписати протокол 
чергових загальних зборів акціонерів.
Четверте питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Заходи не 
затверджувати.
П`яте питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно . 
Ухвалили:
Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік.
Затвердити висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
Шосте питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
За наслідками розгляду звітів правління, ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік, визнати роботу 
правління, ревізійної комісії (ревізора) Товариства за 2019 рік задовільною.
Сьоме питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
Восьме питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
Затвердити порядок розподілу чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово - господарської діяльності 
Товариства у 2019 році в розмірі  41.4 тис.грн. залишити як нерозподілений прибуток. Дивіденди за результатами 
діяльності 2019 року не нараховувати та не виплачувати.
Дев`яте питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
У зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України, внести зміни до 
Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Голову зборів Неліпу 
Сергія Сергійовича   підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів та здійснити 
реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань.
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X

д/н

X

д/н

д/н

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

звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

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

звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (зазначити)

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

Десяте питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi зареєструвались 
для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято одноголосно. 
Ухвалили:
Затвердити,  у  зв’язку   з внесенням змін до Статуту Товариства шляхом його викладення та затвердження у новій 
редакції , внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову правління Царкозенка  Ігоря 
Васильовича підписати внутрішні Положення  Товариства у новій редакції.
Одинадцяте питання."За" – 80 (100%),"проти" - 0 (0%), "утримались" - 0 (0%) вiд кiлькостi голосiв, якi 
зареєструвались для участi в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цих питань акцiй. Рішення прийнято 
одноголосно. Ухвалили:
Повноваження лічильної комісії в особі Звєрєвої  Л.І. припинити.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
Позачергові загальні збори у звітному періоді не проводились.
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/н

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/н

Наглядова рада згідно статуту в Товаристві  відсутня
Виконавчий орган товариства: Директор Неліпа Сергій Сергійович.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

X

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

Наглядова рада в товаристві не створювалась.Інше (зазначити)

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Наглядова рада в товаристві не створювалась.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

Наглядова рада в товаристві не створювалась.

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада в товаристві не створювалась.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада в товаристві не створювалась.

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: Наглядова рада в товаристві не створювалась.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;

у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцінка роботи наглядової ради: Наглядова рада в товаристві не створювалась.
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Наглядова рада в товаристві не створювалась.

д/н

Наглядова рада в товаристві не створювалась.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (зазначити)

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 

обов'язками?

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

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

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

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

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Директор - Неліпа Сергій Сергійович. Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Директор. 
Директор обирається Загальними зборами акціонерів. 
Директор здійснює управління поточною діяльністю 
Товариства. До компетенції Директора належить вирішення 
всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю 
Товариства, крім питань, що належать до виключної 
компетенції Загальних зборів акціонерів. Директор 
підзвітний Загальним зборам акціонерів, організовує 
виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у 
межах, встановлених цим Статутом і законодавством. 
Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну 
цивільну дієздатність і не є Ревізором. Права та обов'язки 
Директора визначаються відповідно до законодавства, цього 
Статуту, а також контракту, що укладається з ним. Від імені 
Товариства контракт підписує особа, уповноважена на це 
Загальними зборами акціонерів. Директор на вимогу органів 
та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати 
можливість ознайомитися з інформацією про діяльність 
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5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента

Оскільки Виконавчий орган Товариства одноосібний (Директор), засідання виконавчого органу не проводились.
Інформація про результати роботи виконавчого органу – виконавчий орган здійснював управління щоденною 
виробничою та господарською діяльністю товариства для виконання мети та предмету діяльності товариства, 
визначену Статутом товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів.
Діяльність виконавчого органу не зумовила змін у фінансово-господарській діяльності товариства.

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

Виконавчий орган Товариства є повністю компетентним та ефективно здійснює управління фінансово-
господарською діяльністю Товариства, успішно виконує всі завдання та обов’язки, визначені Статутом, 
відповідально та професійно підходить до вирішення та досягнення всіх цілей для успішної фінансово-господарської 
діяльності Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

У Товаристві відсутні окремі органи внутрішнього контролю і управління ризиками.
Також у товаристві відсутні спеціальні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю
та управління ризиками.
Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:
1) бухгалтерський, фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка
дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу,
підтвердження і простежування).
Товариство у своїй діяльності розрізняє групи ризиків з якими може стикнутись Товариство за основними видами
діяльності, а саме фінансові ризики, ринковий ризик, ціновим ризиком, кредитного ризику, нестабільність,
суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, нестабільність економічної (фінансової,
податкової) політики, непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.
Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні
ресурси.
Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- пандемія COVІD-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність,
пов’язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної
економіки, тощо.

Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та 
внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому 
отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, 
несуть відповідальність за її неправомірне використання. 
Директор у межах компетенції приймає рішення шляхом 
видання наказів та інших розпорядчих документів. В межах 
своїх повноважень Директор без довіреності діє від імені 
Товариства, в тому числі представляє його інтереси, 
розпоряджається його грошовими коштами, видає накази та 
дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 
працівниками Товариства, вчиняє будь-які правочини, 
укладає та підписує договори, видає довіреності від імені 
Товариства. У разі неможливості виконання Директором 
своїх повноважень, ці повноваження здійснюються 
призначеною ним особою або Загальними зборами 
акціонерів. Повноваження Директора припиняються за 
рішенням Загальних зборів акціонерів з одночасним 
прийняттям рішення про призначення Директора або особи, 
яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави 
припинення повноважень Директора встановлюються 
законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з 
ним.
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так

ні

так

так

ні

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні)

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)

X

д/н

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

X

X

так, введено посаду 
ревізора

4

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? __________

1
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так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого 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

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів 
управління товариства

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

ні

д/н

X

Аудит фінансової звітності у звітному періоді не проводився.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

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

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Інше (зазначити)

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

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих 
акцій

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

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

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)

№
з/п

Неліпа Сергій Сергійович д/н 801

Михайлова Олена Миколаївна д/н 202

Посадовi особи Товариства - Директор та Ревізор. Iншого органу управлiння Товариство не утворювало i 
утворення iншого органу Статутом Товариства не передбачено.
Директор обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Директора припиняються за 
рішенням Загальних зборів акціонерів з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або 
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень Директора 
встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальними зборами акціонерів 
обирається Ревізор строком на 5 (п’ять) років.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Виконавчий орган Товариства є одноосібним – Директор. Директор здійснює управління поточною 
діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 
керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції 
Загальних зборів акціонерів. Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, організовує виконання їх 
рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законодавством. 
Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Ревізором. 
Права та обов'язки Директора визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту, а також 
контракту, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на це 
Загальними зборами акціонерів. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний 
надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених 
законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ 
до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання. Директор 
у межах компетенції приймає рішення шляхом видання наказів та інших розпорядчих документів. В 
межах своїх повноважень Директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє 
його інтереси, розпоряджається його грошовими коштами, видає накази та дає розпорядження, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє будь-які правочини, укладає та 
підписує договори, видає довіреності від імені Товариства. У разі неможливості виконання Директором 
своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою або Загальними зборами 
акціонерів. 
Не може бути Ревізором:
1) Директор;
2) корпоративний секретар;
3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
4) члени інших органів Товариства.
Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.
Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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укладається з Ревізором.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Ревізор має право бути присутніми на Загальних 
зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 
року. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, необхідних для проведення такої 
перевірки.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 
року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про: 
1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також 
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БУДМАРКЕТ» (надалі – Замовник)
за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

Основні відомості про емітента:

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство ”БУДМАРКЕТ”
Код ЄДРПОУ	24099753
Місцезнаходження	м. Київ , Дарницький, 02099, м. Київ, вул. Бориспiльська, буд. 7
Дата первинної державної реєстрації	27.02.1996
Орган, який видав свідоцтво	Солом'янська  районна у місті Києві державна адміністрація
Види діяльності за КВЕД	25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами,будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними 
виробами в спецiалiзованих магазинах
Директор	Неліпа Сергій Сергійович
Головний бухгалтер	Лук'янчук Зинаїда Василiвна 
Акціонери, та їх частки у статутному капіталі	Нелiпа Сергiй Сергiйович 80%;
Михайлова Олена Миколаївна 20%.

Звіт складено за результатами виконання завдання   ПП «АФ «АУДИТ-ТЕСТ» (номер реєстрації у Реєстрі 
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – № 0673) на підставі договору № 11/03 -ПрАТ/КУ від  11 
березня 2021 року та у відповідності до:
•	Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-
VIII;
•	Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання 
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, 
наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства 
«БУДМАРКЕТ» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 
2020 року, й включає:
   -опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
   -перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
   -інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних 
зборах Замовника;
    -опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
    -опис повноважень посадових осіб Замовника.

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
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   Ідентифікація застосовних критеріїв
Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до 
вимог (надалі – встановлені критерії):
•	пунктів	5-9	частини 3 статті 40-1	Закону	України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
•	«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 
03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, 
зазначеної  у  підпунктах  5-9   пункту   4   розділу   VII додатка 38 до цього Положення.
Обмеження використання 
Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне 	управління, 
що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента,	яка розкривається на 
фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський	персонал Замовника	несе відповідальність	за складання і достовірне подання 
інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.
Відповідно до законодавства України (ст.7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність 
документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.
Відповідальність практикуючого фахівця
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту 
про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з 
надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що 
приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.
Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо 
професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.
Окрім того, ми:
•	ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне 
управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати 
змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
•	отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;
•	оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених 
управлінським персоналом;
•	оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно 
з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції 
та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми 
повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та 
час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, 
виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього 
контролю, які були виявлені;
•	ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв’язки та інші питання, які могли б 
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обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо 
відповідних застережних заходів. 
Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був 
направлений на:
•	отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: 
обов’язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, 
особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
•	дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів 
корпоративного управління;
•	дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
•	дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або 
тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
•	 дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: 
наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
•	дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність 
колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.
Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, 
отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: 
Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання 
виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та 
звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Замовника, даних 
депозитарію про склад акціонерів.

  Заява про застосування  вимог МСКЯ1
Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур 
системи контролю якості, які розроблено ПП   «АФ «АУДИТ-ТЕСТ»  відповідно до вимог Міжнародного 
стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової 
звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та 
підтримання системи контролю якості ПП «АФ «АУДИТ-ТЕСТ», є отримання достатньої впевненості у 
тому, що:
•	сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних 
вимог; та
•	звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява  щодо  дотримування  вимог незалежності та інших вимог етики
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу 
відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання 
завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 
Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з 
надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки.
Висновок практикуючого фахівця.
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне 
управління Приватного акціонерного товариства «БУДМАРКЕТ», що включає опис основних 
характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та 
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення 
посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу 
думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, 
відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий  
ринок»  та  підпунктів  5-9   пункту   4   розділу  VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів».
Інша інформація звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту 
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про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 
розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», 
затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – 
інша інформація Звіту про корпоративне управління).
Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:
1) посилання на:
а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги.
2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 
підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного 
управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не 
застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» 
пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на 
зборах рішень;
4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, 
їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них 
рішень.
Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію 
Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої 
інформації.
У зв’язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 
статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про 
корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під 
час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить 
суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Підпис практикуючого фахівця-аудитора:                               	Матешко 
М.М.                                                                                                        Сертифікат  аудитора  серії А № 
004050

31.03.2021 р.

Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП  «АФ  «АУДИТ-ТЕСТ», 
м.Київ,вул.Пухівська,2.
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Найменування юридичної 

особи

Ідентифі-

каційний 

код 

юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Кількість за типами акцій

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій

(шт.)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Нелiпа Сергiй Сергiйович 80 80 80 0

Михайлова Олена Миколаївна 20 20 20 0

100 100 100 0Усього:
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X. Структура капіталу

№

з/п

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

1 2 3 4 5 6

1 100 7,50 Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi 

акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на 

отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або 

вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство 

зобов'язане надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти 

Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у Загальних Зборах 

Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - 

обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - 

розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному 

чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя 

Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного 

питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення 

кумулятивного голосування. Власнику простих акцiй надається 

переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi 

акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй 

кiлькостi простих акцiй. Акцiонери можуть мати також iншi права, 

передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних 

зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - 

додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати 

рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i 

контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед 

Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не 

розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 

iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку порушення цiєї 

умови Акцiонери несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством, а також внутрiшнiми документами Товариства, 

якi регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення або дiї, 

що привели до розголошення комерцiйної таємницi та iншої 

iнформацiї конфiденцiйного характеру; - сплатити вартiсть 

належних їм акцiй у термiн та згiдно з порядком передбаченим 

установчими документами Товариства або договором купiвлi-

продажу; - всебiчно сприяти Товариству в його дiяльностi; - 

виконувати iншi обов'язки, якщо це передбачено чинним 

законодавством України.

Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на 

фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру відсутня.

Примітки: д/н

Акція проста 

бездокументарна 

іменна
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Дата 

реєстрації 

випуску

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску

Найменування органу,

що зареєстрував випуск

Міжнарод-

ний 

ідентифі-

каційний 

номер

Форма 

існування та 

форма випуску

Номінальна 

вартість (грн)

Кількість 

акцій (шт.)

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн)

Частка у 

статут-

ному 

капіталі 

(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 

папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105

02.06.1998 373/10/1/98 Територіальне управління 

ДКЦПФР в м.Києві та Київській 

обл.

7,50 750,00100 100

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

UA4000011563UA4000011563 Бездокументарні 

іменні

Акція проста 

бездокументарна

 іменна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 

відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи

Кількість акцій 

(штук)

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5

Неліпа Сергій Сергійович 80 80 80 0

Михайлова Олена Миколаївна 20 20 20 0

100Усього: 100 100 0
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10. 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
Дата 

реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 

випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску

Міжнародний 

ідентифі-

каційний номер

Загальна 

номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу 

за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8

02.06.1998 100

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Строк такого обмеження: немає.

Характеристика такого обмеження: немає.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

373/10/1/98 UA4000011563 750 80 0 0
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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 початок 

періоду

на початок 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

на кінець 

періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0

2831,7 2841,8 0 0 2831,7 2841,8

0 27,9 0 0 0 27,9

0 13,6 0 0 0 13,6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

2831,7 2883,3 0 0 2831,7 2883,3

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним.

Первісна вартість основних засобів: 4 306,6 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 33 %.

Ступінь використання основних засобів: 100 %.

Сума нарахованого зносу: 1 423,3 тис. грн.

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулося.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

2831,7 2883,3 0 0 2831,7 2883,3

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

Статутний капітал (тис. грн)

935

0,7

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та 

звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного 

періоду становить 934,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та 

скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 934,3 тис.грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець 

попереднього періоду становить 912,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих 

активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 912,3 

тис.грн. 

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0,7

Найменування

показника

За звітний період За попередній період

913

0,7

0,7
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Види зобов‘язань Дата 

виникнення

Непогашена 

частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 

користування 

коштами (% річних)

Дата 

погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним 

випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

97,8

0

6315,5

6413,3

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами) (за 

кожним видом):

X X X

Опис: Зобов`язання складаються з поточної кредиторської заборгованості за:

- товари, роботи, послуги в сумi 6 031,7 тис. грн.;

- розрахунками з бюджетом в сумi 97,8 тис. грн.;

- розрахунками з оплати праці в сумi 4,6 тис. грн.;

- iнших поточних зобов`язань в сумi 279,2 тис. грн.

Усього зобов`язаня склали 6 413,3 тис. грн. Зобов`язань за кредитами банкiв, за цiнними паперами (у тому числi за 

облiгацiями), за iпотечнимицiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами 

(у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права станом на 

31.12.2020 р. товариство не має.
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Приватне підприємство “Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ"

22895859

вул. Пухівська, 2, м. Київ, 02222, Україна

(044) 547-91-00

(044) 547-91-00

0673

30.03.2001

Аудиторська палата України

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Приватне підприємство

Опис: Вид послуг, які надає особа: ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ 
ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 
частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про 
корпоративне управління.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України"

30370711

вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, Україна

(044) 591-04-04

(044) 591-04-04

2092

01.10.2013

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: Укладено договiр на обслуговування емiсiї №Е-9248/П вiд
11.10.2013 р. Свою дiяльнiсть депозитарiй здiйснює вiдповiдно до чинного законодавства,
Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"

34355660

вул. Старокиївська, 10, м. Київ, Шевченкiвський, 04107, 
Україна

(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24

(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24

АЕ №263416

01.10.2013

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: Емiтент користується послугами ТОВ "Укрекобудiнвест"
згiдно договору про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах №1-Е/14 вiд
28.01.2014 р. Свою дiяльнiсть депозитарна установа здiйснює вiдповiдно до чинного
законодавства, Положення про депозитарну дiяльнiсть, регламенту про депозитарну дiяльнiсть.

Депозитарна діяльність депозитарної установи
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Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України"

21676262

вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна

(044) 287-56-70

(044) 287-56-73

DR/00002/ARM

18.02.2019

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Державна організація (установа, заклад)

Опис: Вид послуг, які надає особа: .подання звітності та/або адміністративних даних до 
НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку 
(емітентів цінних паперів)

Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому 
ринку
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0 0

2831,7 2883,3

4074,6 4306,6

1242,9 1423,3

0 0

1567,1 1567,1

4398,8 4450,4

2149,8 2208,7

1936,2 1936,2

581,5 611,3

0 0

9,3 12

0 0

0 0

16 47,8

22,5 18,1

2779,1 2897,9

0 0

7177,9 7348,3

Актив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

     I. Необоротні активи

1005

1010

1011

1012

1030

1090

1095

1100

1103

1125

1136

1135

1155

1160

1165

1190

1195

1170

1300

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби:

     первісна вартість

     знос

Довгострокові фінансові інвестиції

Інші необоротні активи 

Усього за розділом I

Запаси:

     у тому числі готова продукція

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

     у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками  з бюджетом

Інша поточна дебіторська заборгованість

Поточні фінансові інвестиції

Гроші та їх еквіваленти

Інші оборотні активи

Усього за розділом II

Витрати майбутніх періодів

     II. Оборотні активи

Баланс 

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

1. Баланс
на р.31.12.2020 Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Адреса, 
телефон

вул.Бориспільська, 7, м.Київ, Дарницький, 02099, Україна, (044) 566-65-55

   

   

Середня кількість працівників, осіб 4

( () )

0 01020Довгострокові біологічні активи

0 01110Поточні біологічні активи

2021.01.01

24099753

8036300000

46.73

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Підприємство

Територія

Вид економічної
діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДМАРКЕТ"

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічним обладнанням

Організаційно-правова 
форма господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

КОДИ

ДАРНИЦЬКИЙ

0 01200     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
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Неліпа Сергій Сергійович

Лук`янчук Зінаїда Василівна

Керівник

Головний 

бухгалтер

Примітки: Фiнансова звiтнiсть ,що надається, грунтується на принципах i способах розкриття iнформацiї, якi 
регулюються нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог П(С) БО№1, i 

називається «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi». Основнi допущення-принцип нарахування та безперервностi. 
Основнi засоби вiдображенi в «Балансi» по вартостi,яка отримана як рiзниця первiсної вартостi i накопиченої 
амортизацiї. Пiдприємством використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї. Капiтальнi iнвестицiї 
вiдображенi в облiку по первiснiй вартостi, тобто за фактичними витратами на їх придбання. Нематерiальнi активи 

вiдображенi в «Балансi» пiдприємства за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя 
нематерiальних активiв усiх груп нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Для оцiнки запасiв, 
вiдображених у фiнансовiй звiтностi на початок i кiнець звiтного перiоду, застосовано їх первiсну вартiсть. На 
пiдприємствi використовується журнально-ордерна система бухгалтерського облiку з використанням електронно-

обчислювальної технiки та таблиць « Exel». Обрана облiкова полiтика пiдприємства вiдповiдає вимогам 

законодавства.

     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1410

1415

1420

1425

1495

1595

1600

1610

1615

1620

1625

1630

1690

1695

1665

1900

0,7 0,7

266,5 266,5

2 3,1

643,8 664,7

0 0

913 935

0 0

0 0

0 0

6022,1 6031,7

83,4 97,8

0 0

5,8 4,6

153,6 279,2

6264,9 6413,3

0 0

7177,9 7348,3

Додатковий капітал

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Усього за розділом I

     II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

Короткострокові кредити банків

Поточна кредиторська заборгованість за:
     довгостроковими зобов'язаннями

     товари, роботи, послуги

     розрахунками з бюджетом

     розрахунками зі страхування

     розрахунками з оплати праці

Інші поточні зобов'язання

Усього за розділом III

Доходи майбутніх періодів

Баланс

( ( )

     III. Поточні зобов'язання

Пасив Код
рядка

На початок
звітного року

На кінець
звітного періоду

1 2 3 4

 

 

  

  

)

1700 0 0     IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними 

для продажу, та групами вибуття

1621 9,1 0          у тому числі з податку на прибуток
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24099753
Код

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДМАРКЕТ"

2021.01.01Дата

1576,8 2421,6

0 0

0 0

1576,8 2421,6

1544 1503,8

6 867,3

0 0

1550 2371,1

26,8 50,5

4,8 9,1

22 41,4

2. Звіт про фінансові результати
Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття Код

рядка

За звітний період За аналогічний

період поперед-

нього року

1 2 3 4

Інші операційні доходи 2120

Інші доходи 2240

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280

Інші операційні витрати 2180

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)

2000

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)

2050

Інші витрати 2270

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285

Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290

Податок на прибуток 2300

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

( ( ))

Керівник

Примітки: Iнформацiя про отриманi доходи i понесенi витрати розкрита у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi з 

вимогами П(С)БО 2 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 

31.03.99 р.№ 87. Облiк доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї, товарiв та iнших активiв вiдповiдає вимогам 

П(С)БО 15 "Доходи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99 р. №290.

за 2020 рік

Неліпа Сергій Сергійович

Лук`янчук Зінаїда ВасилівнаГоловний 

бухгалтер

© SMA 240997532020



XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор стверджує , що річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан 

активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт 

керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення 

господарської діяльності та стан емітента  разом з описом основних ризиків та невизначеностей, 

з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності . Директор  повідомляє , що за звітний 

період 2020 р. емітент штрафних санкцій не отримував та  в судових справах участі не приймав, 

посадовим особам емітента винагорода ( в тому числі в натуральній формі ) не сплачувалась.

© SMA 240997530 кв. 2020 р.



Дата 

виникнення

 події

Дата оприлюднення 

Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 

провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 

інформації від імені 

учасників фондового ринку

Вид інформації

XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

1 2 3

31.03.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

31.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна 

пропозиція (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")

© SMA 240997532020 р. 


