Титульний аркуш

27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 62/01
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правлiння



Скирда В.М.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01235047
4. Місцезнаходження: 51900, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: 0676351733, дв
6. Адреса електронної пошти: vatbmb@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2021, протокол № 10.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
01235047.emitents.net.ua
27.04.2021

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

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

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

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

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

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

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
46. Примiтки:

У звiтi вiдсутня наступна iнформацiя: 
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про рейтингове агентство - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".   Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".   Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про облiгацiї емiтента - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.  Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про похiднi цiннi папери - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)- не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному перiодi - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про обсягi виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї-не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Аудиторскiй звiт незалежного аудитора , наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою- не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.  Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.  Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.  Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.   Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.  Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.  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- не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.   Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.    Iнформацiя щодо реєстра iпотечних активiв -  не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.    Основнi вiдомостi про ФОН - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.    Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.   Правила ФОН - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв. 
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
3. Дата проведення державної реєстрації
	28.09.1994
4. Територія (область)
	Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	7788690
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	23.61 - Виготовлення виробiв з бетону для будiвництва
	68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
	77.39 - Надання в оренду iнших машин,устаткування та товарiв, н.в.i.у.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ТВБВ №10003/0565 фiлiї-Днiпропетровске обласне управлiння АТ "Ощадбанк", МФО 305482
2) IBAN
	UA643054820000026000300659566
3) поточний рахунок
	UA643054820000026000300659566
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	д/в, МФО д/в
5) IBAN
	д/в
6) поточний рахунок
	д/в


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
160/12738/20
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Головне управлiння Пенсiйного фонду України в  Днiпропетровськiй областi
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво
д/в
про стягнення  витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй на суму 206 615,76 грн. за перiод з грудня 2019 року по вересень 2020р.

Рiшенням суду вiд 15.12.2020р. по справа № 160/12738/20 позов ПФУ задоволено повнiстю та стягнуто с ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво 206615,74грн
Опис:
Головне управлiння Пенсiйного фонду України в  Днiпропетровськiй областi звернулося до Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду з позовами до приватного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво", в якому просило стягнути заборгованiсть з вiдшкодування витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй по спискам № 1, 2 з грудня 2019 року по вересень 2020р. в сумi 206 615,76 грн. Обгрунтовуючи позовнi вимоги в позовi, позивач посилався на Закон України "Про пенсiйне забезпечення",  ч.2 Прикiнцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пп.6.7 , 6.8 Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України, затвердженої постановою правлiння ПФУ вiд 19.12.2003р. № 21-1, та зазначив, що на вiдповiдача покладено обов'язок вiдшкодовувати витрати Пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй,призначених на пiльгових умовах вiдповiдно до ст.13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення. Адмiнiстративний позов знаходиться у  Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi.
2
160/17779/20
Днiпропетровський окружний адмiнiстративний суд
Головне управлiння Пенсiйного фонду України в  Днiпропетровськiй областi
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво
д/в
про стягнення  витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй на суму  67322,94 грн. за перiод з жовтня 2020 року по грудень 2020р.

Справа № 160/17779/20 знаходиться у  Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi.
Опис:
Головне управлiння Пенсiйного фонду України в  Днiпропетровськiй областi звернулося до Днiпропетровського окружного адмiнiстративного суду з позовами до приватного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво", в якому просило стягнути заборгованiсть з вiдшкодування витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй по спискам № 1, 2 з жовтня 2020р. по грудень 2020р.в сумi 67322,94грн. Обгрунтовуючи позовнi вимоги в позовi, позивач посилався на Закон України "Про пенсiйне забезпечення",  ч.2 Прикiнцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", пп.6.7 , 6.8 Iнструкцiї про порядок обчислення i сплати страхувальниками та застрахованими особами внескiв на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування до Пенсiйного фонду України, затвердженої постановою правлiння ПФУ вiд 19.12.2003р. № 21-1, та зазначив, що на вiдповiдача покладено обов'язок вiдшкодовувати витрати Пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй,призначених на пiльгових умовах вiдповiдно до ст.13 Закону України "Про пенсiйне забезпечення. Адмiнiстративний позов знаходиться у  Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi.
17. Штрафні санкції щодо емітента
№ з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію
 Орган, який наклав штрафну санкцію
Вид стягнення
Інформація про виконання
1
д/в, 
д/в
д/в
д/в
Опис:
штрафних санкцiй за звiтний перiод  не було.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" було створено бiльше нiж 40 рокiв тому, як державне пiдприємство, ВО "Днiпродзержинськзалiзобетон" шляхом об'єднання схожих за профiлем пiдприємств, якi знаходились у рiзних районах мiста. У 1994 роцi ВО "Днiпродзержинськзалiзобетон" в процесi приватизацiї було перетворено на ВАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". У 2012роцi згiдно ЗУ "Про акцiонернi товариста" рiшенням позачергових зборiв акцiонерiв вiд 17.01.2012р. змiнено найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво". На виконання рiшення чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", якi вiдбулися 18 квiтня 2017 року, протокол № 24, дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво" приведена у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства" : змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне та найменування з Публiчного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво" на Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" за мiсцезнаходженням: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2.

У Товариствi не вiдбувалося важливих подiй розвитку (у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл), змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншiх вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Через кризу, неурегульованiсть земельних вiдносин в Українi, високих податкiв на землю, введення податку на нерухомiсть,вiдсутнiсть iнвестицiйних програм щодо пiдтримки вiтчизняного товаровиробника, зупинкою виробництва лiнолеуму через наповнення ринку бiльш дешевим iмпортним лiнолеумом, з яким за цiнами через застарiле обладнання та технологiю ПрАТ не може конкурувати; дорожнечi лiсоматерiалiв та наповнення ринку пластиком, в декiлька раз дешевших столярних виробiв, акцiонерне товариство вимушене: 

1) здати в оренду:   

склад цементу;

цех залiзобетонних виробiв;

бетонно-змiшувальний цех;

виробничi примiщення;

гаражi;

побутовi корпуси,

склад сировини та матерiалiв,

виробничiй корпус,

будiвлю лазнi та їдальнi,

офiснi примiщення (частково),

цех пластмас (частково),

ремонтно-механiчнiчний цех (частково).

2) законсервувати структурнi пiдроздiли у зв"язку з вiдсутнiстю сплачених замовлень, а саме: 

цех по виробництву ДСП та виробiв з них;

цех по виробництву столярних виробiв;

парасиловий цех;

3) залишити дiючими структурнi пiдроздiли:

цех автотранспортної технiки;

ремонтно-механiчний цех;

енергодiльницю.

Всi структурнi пiдроздiли знаходяться у м.Кам'янське.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв - 10 осiб. Крiм того, зовнiшнi сумiсники - 3  особи. Кiлькiсть працюючих на умовах неповного робочого тиждня - 13осiб.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв у 2019 роцi -1037,8 тис.грн., у 2020 роцi - 870,5 тис. грн..  Зменшення фонду оплати працi вiдносно попереднього року вiдбулося внаслiдок зменшення кiлькостi штатних працiвникiв.  Акцiонерне товариство стосовно основних видiв дiяльностi забезпечене квалiфiкацiйними кадрами.

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

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть, з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Товариства не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика. Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 01 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1.Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Важливi аспекти облiкової полiтики Товариства: до складу основних засобiв вiдносяться будiвлi i споруди, машини i обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, меблi, та iншi основнi засоби з термiном експлуатацiї бiльше 365 днiв та вартiстю згiдно ПКУ.Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу для всiх основних засобiв. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї; вибуття запасiв проводиться по методу середньозваженої собiвартостi; нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв; нарахування забезпечень виплат вiдпусток не нараховується. Розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань, капiталу та iнших аспектiв фiнансових звiтiв Товариства. Активи Товариства складаються з оборотних i необоротних. Придбанi (створенi) основнi засоби зарахованi на баланс Товариства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Основнi засоби вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю з урахуванням втрат вiд знецiнення. Запасами Товариство вважає активи, якi утримуються для подальшого перепродажу або перебувають в процесi виробництва з метою перепродажу продукту виробництва, утримуються для споживання пiд час виробництва, виконання робiт, надання послуг в умовах звичайної господарської дiяльностi. Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вибуттi сировини, матерiалiв, напiвфабрикатiв iнших виробничих запасiв - за методом середньозваженої собiвартостi. Запаси на дату балансу вiдображенi за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Визнання i оцiнка реальної дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ. Резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв створюється, виходячи iз платоспроможностi окремих дебiторiв. Станом на 31 грудня 2020 року статутний капiтал Товариства становить 7 788 690 грн., роздiлений на 5 192 460 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. кожна. Випуск акцiй Товариства на загальну суму 7 788 690,00 грн. номiнальною вартiстю 1,50 грн. у кiлькостi 5 192 460 штуки зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20 травня 2010 року за №207/1/10. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 207/1/10 , дата реєстрацiї 20 травня 2010 року, дата видачi 09 червня 2017 року видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Приватному акцiонерному товариству "Будiвельнi матерiали та будiвництво" у зв'язку зi змiною найменування Товариства з публiчного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво" на приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво". На дату складання фiнансової звiтностi статутний капiтал ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" сплачено у повному обсязi. Облiк фiнансових результатiв. Фiнансовi результати дiяльностi Товариства, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, сформованi iз дотриманням положень МСФЗ, пояснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
Пiдприємство займається виробництвом будiвельних матерiалiв та здаванням пiд найм основних засобiв. Виробництва будiвельних матерiалiв у 2020роцi не було. Вiдсутнiсть виготовлення пояснюється конкуренцiєю на ринку продажу лiнолеуму з боку iмпортного лiнолеуму, який випускається за новими технологiями, iншої ширини пiд сучасну житлову площу, бiльш низькою вартiстю. Виробництво залiзобетонних конструкцiй не проводилося через вiдсутнiсть замовлень. Одночасно здiйснювався продаж залiзобетонних виробiв iз наявностi. Через припинення державного будiвництва як у мiстi, так i по всiй Українi, пiдприємство втратило великi об'єми замовлень на залiзобетон (який був основним видом виробляємої продукцiї). В м. Кам'янське iснує 2 пiдприємства по виробництву виробiв iз бетону та 4 - в Днiпрi, тому для завоювання ринку збуту вiдбувається значне, бiльш необгрунтоване падiння цiн на продукцiю, яка користується попитом на ринку. Виготовлення лiнолеуму зупинене. Застарiле обладнання потребує занадто багато енергоносiїв, технологiя виробництва не дозволяє економити матерiали, бо погiршується якiсть лiнолеуму. Потрiбнi новi технологiї для виготовлення лiнолеуму, який зможе конкурувати з iмпортним по якостi та вартостi. Але в Українi немає iнвестицiйних програм для пiдтримки вiтчизняного виробника. Власних коштiв для iнвестицiй у пiдприємства немає.
Майбутнiй розвиток галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть пiдприємство , в цiлому залежить вiд покращення економiчної ситуацiї в країнi, та поновлення будiвництва у великих об'ємах, в тому числi поновлення державного будiвництва.
В 2020р. основним видом дiяльностi ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" було надання послуг оренди власного нерухомого майна, що вiдповiдає Статуту товариства.
Основними клiєнтами ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" є орендарi з рiзноманiтними видами дiяльностi в виробництвi та торгiвлi. Реалiзацiя послуг оренди здiйснюється по передплатi. 
Через значне згортання бiзнесу у м. Кам'янське має мiсце значна конкуренцiя, попит на послуги оренди у 2020р. обмежений.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" до початку кризи постiйно займалося полiпшенням та модернiзацiєю основних фондiв. Починаючи з 2015, 2016, 2017, 2018 ,2019 та 2020 роки - не профiнансовано. Новi основнi фонди за цi ж роки не вводились. Вiдчуження активiв: 2015 рiк - 13,0тис.грн.,2016рiк -266,0тис.грн. 2017рiк - 0тис.грн,2018рiк - 0тис.грн.2019рiк 18,9тис. грн. 2020 рiк 888,1тис.грн.Лiквiдовано 2015 рiк - 262,0тис.грн.,2016рiк-20,0тис.грн.,2017рiк -57,1тис.грн.,2018рiк - 0,9тис.грн., 2019рiк - 32,5тис.грн. ,2020 рiк -0,00тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Вартiсть основних засобiв ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" станом на 31.12.2020р. становить 4352,0тис.грн. Основнi засоби знаходяться у м. Кам'янське i розташованi в двох районах мiста: у Пiвденному та Днiпровському. Виробничi потужностi використовуються на 4,9%. Екологiчнi питання нiяк не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Капiтальне будiвництво не планується. У перспективi подальша реконструкцiя, розширення та модернiзацiя iснуючих основних засобiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Неурегульованiсть земельних вiдносин в Українi, криза, високi податки на землю та нерухомiсть, значнi вiдрахування до ПФУ, в тому числi вiдшкодування пенсiй за списками 1 та 2, вiдсутнiсть iнвестицiйних програм щодо пiдтримки вiтчизняного товаровиробника.
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України. Сплачено у 2020 виконавчого збору- 112,0 тис.грн.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Структура капiталу ПрАТ становить: 93,6% - власний капитал; 6,4% - зобов'язання.
Всi види фiнансування забезпечувались за власнi кошти.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. Портфель замовлень не формується. Продукцiя випускається по мiрi надходження замовлень.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Фахiвцями пiдприємства заплановано наступнi заходи по розвитку пiдприємства: придбання нових енергозберiгаючих технологiй для виробництва залiзобетоних та бетоних виробiв, виробництво залiзобетонних виробiв за iндiвiдуальними замовленнями.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiджень та розробок у 2020 роцi не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Результати господарювання ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво": 2018рiк - збиток - 685,0тис.грн., 2019 рiк - збиток - 626,0тис. грн., 2020рiк збиток - 466,0 тис грн.

В 2021 роцi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Фахiвцями пiдприємства заплановано наступнi заходи по розвитку пiдприємства: придбання нових енергозберiгаючих технологiй для виробництва залiзобетоних та бетоних виробiв, виробництво залiзобетонних виробiв за iндiвiдуальними замовленнями. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Правлiння
голова правлiння
член правлiння
член правлiння
Скирда Вiталiй Максимович
Коломоєць Нiна Iллiвна
Гемонова Олена Леонiдiвна
Наглядова рада
голова наглядової ради
член наглядової ради
член наглядової ради

Скирда Василь Вiталiйович
Шильцова Олена Анатолiївна
Ларiна Алевтiна Вiкторiвна

Ревiзiйна комiсiя
голова ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї
член ревiзiйної комiсiї

Павлова Тетяна Павлiвна
Чорна Наталiя Анатолiївна
Недавня Iрина Сергiївна


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Голова правлiння
Скирда Вiталiй Максимович
1943
Вища, Целiноградський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-механiк.
57
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, голова правлiння
05.05.2020, 3 роки

Опис:
Оплата працi - згiдно контракту. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 57 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- Голова правлiння ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
2
Член правлiння, заступник директора пiдприємства
Коломоєць Нiна Iллiвна
1958
Вища. Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник
41
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, член правлiння, заступник директора пiдприємства
05.05.2020, 3 роки

Опис:
Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- член правлiння, заступник директора пiдприємства ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає
3
Член правлiння, головний юрисконсульт
Гемонова Олена Леонiдiвна
1957
Вища. Нацiональна юридична академiя iм. Ярослава Мудрого, юрист.
44
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, член правлiння, головний юрисконсульт
05.05.2020, 3 роки

Опис:
Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 44 роки. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- член правлiння, головний юрисконсульт ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає
4
Головний бухгалтер
Зайцева Лариса Тимофiївна
1958
с/с. Днiпродзержинський технолого-економiчний технiкум, економiст.
44
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, головний бухгалтер
09.06.2020, звiльнено

Опис:
Згiдно наказу голови правлiння №22 вiд 09.06.2020р. було звiльнено з посади головного бухгалтера Зайцеву Ларису Тимофiївну з 09.06.2020 року за власним бажанням у зв`язку з виходом на пенсiю.  Посадова особа перебувала на посадi головного бухгалтера з 20.04.2001року до 09.06.2020року 
5
Голова наглядової ради
Скирда Василь Вiталiйович
1974
Середньо-спецiальна. Днiпродзержинський технолого-економiчний технiкум, товарознавець-комерсант
28
директор - ТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453, 01235047 ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" - голова Наглядової ради
22.04.2020, 3 роки

Опис:
Скирда Василь Вiталiйович є акцiонером емiтента, не є незалежним директором. Рiшенням ЗЗА (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради пiсля їх обрання. Договори укладаються на безоплатнiй основi. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- Голова Наглядової ради ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", директор ТОВ фiрма "Пiрамiда". Iнша посада на будь яких iнших пiдприємствах - директор ТОВ Фiрма "Пiрамiда",iдентифiкацiйний код 19092453, мiсцезнаходження пiдприємства: Україна, 51918, м. Кам'янське, Днiпропетровської областi, 2-й Волчанський провулок,2.
6
Член наглядової ради
Шильцова Олена Анатолiївна
1967
Середнє-спецiальне.Днiпродзержинський iндустрiальний технiкум, технiк-технолог
33
начальник виробництва ТОВ Фiрма "Пiрамiда", 19092453, член Наглядової ради ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047
22.04.2020, 3 роки

Опис:
Шильцова Олена Анатолiївна  - є представником акцiонера, не є незалежним директором. Рiшенням ЗЗА (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради пiсля їх обрання. Договори укладаються на безоплатнiй основi.Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв - член Наглядової ради ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", iнженер з охорони працi ТОВ фiрма "Пiрамiда", начальник виробництва ТОВ фiрма "Пiрамiда". Iнша посада на будь яких iнших пiдприємствах - начальник виробництва ТОВ фiрма "Пiрамiда", iдентифiкацiйний код 19092453, мiсцезнаходження пiдприємства: Україна, 51918, м. Кам'янське, Днiпропетровської областi, 2-й Волчанський провулок,2.
7
Член Наглядової ради
Ларiна Алевтiна Вiкторiвна
1952
с/с. Вольський технологiчний технiкум, технiк-технолог.
46
спецiалiст по корпоративному управлiнню ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, член Наглядової ради, спецiалiст по корпоративному управлiнню ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
22.04.2020, 3 роки

Опис:
Ларiна Алевтiна Вiкторiвна є акцiонером емiтента, не є незалежним директором. Рiшенням ЗЗА (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради пiсля їх обрання. Договори укладаються на безоплатнiй основi. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 46 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- спецiалiст по корпоративному управлiнню, член Наглядової ради ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
8
Голова Ревiзiйної комiсiї
Павлова Тетяна Павлiвна
1956
Середня. Днiпропетровський облучкомбiнат, бухгалтер
45
головний бухгалтер ТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453, голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
22.04.2020, 5 рокiв

Опис:
Рiшенням ЗЗА (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання. Договори укладаються на безоплатнiй основi. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента.  Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", головний бухгалтер ТОВ фiрма "Пiрамiда". Iнша посада на будь яких iнших пiдприємствах - головний бухгалтер ТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453, мiсцезнаходження пiдприємства: Україна, м. Кам'янське, Днiпропетровської областi, 2-й Волчанський провулок,2, 51918.
9
Член ревiзiйної комiсiї
Чорна Наталiя Анатолiївна
1969
с/с, Днiпродзержинський технолого-економiчний технiкум,  економiст;
33
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047член Ревiзiйної комiсiї ТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453бухгалтерТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453, бухгалтер, 19092453, ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, член Ревiзiйної комiсiї 
ТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453, бухгалтер
22.04.2020, 5 рокiв

Опис:
Рiшенням ЗЗА (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання. Договори укладаються на безоплатнiй основi. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента.  Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв-бухгалтер ТОВ  "Приватбуд". Iнша посада на будь яких iнших пiдприємствах  - бухгалтер ТОВ фiрма "Пiрамiда", 19092453,мiсцезнаходження пiдприємства: Україна, м. Кам'янське, Днiпропетровської областi, 2-й Волчанський провулок,2, 51918
10
Член ревiзiйної комiсiї
Нєдавня Iрина Сергiївна
1979
Вища, Днiпродзержинський технiчний унiверсiтет
17
головний економiст вiддiлу ПАТ "Промiнвестбанк", 00039002, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047
22.04.2020, 5 рокiв

Опис:
Рiшенням ЗЗА (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) затверджено умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї пiсля їх обрання. Договори укладаються на безоплатнiй основi. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента.  Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв-член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", головний економiст вiддiлу ПАТ "Промiнвестбанк". Iнша посада на будь яких iнших пiдприємствах - на даний час не працює.
11
В.О. головного бухгалтера
Кубишенкова Наталiя Володимирiвна
1969
с/с. Днiпродзержинський технолого-економiчний технiкум, економiст
32
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво", 01235047, В.О. головного бухгалтера
10.06.2020, на час до призначення на посаду головного бухгалтера

Опис:
Згiдно наказу голови правлiння №23 вiд 09.06.2020р.  виконання обов`язкiв  головного бухгалтера було покладено на заступника головного бухгалтера Кубишенкову Наталiю Володимирiвну.  Заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особа в звiтному роцi не отримувала вiд емiтента. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи -  32  роки. Попереднi посади протягом останнiх п`яти рокiв- заступник головного бухгалтера ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". Iнших посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 


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




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Голова правлiння
Скирда Вiталiй Максимович
2 683 049
51,672
2 683 049
0
Член правлiння, заступник директора пiдприємства
Коломоєць Нiна Iллiвна
16 377
0,3154
16 377
0
Член правлiння, головний юрисконсульт
Гемонова Олена Леонiдiвна
0
0
0
0
В.О. головного бухгалтера
Кубишенкова Наталiя Володимирiвна
0
0
0
0
Голова наглядової ради
Скирда Василь Вiталiйович
275 638
5,3084
275 638
0
Член наглядової ради
Шильцова Олена Анатолiївна
0
0
0
0
Член Наглядової ради
Ларiна Алевтiна Вiкторiвна
528
0,0102
528
0
Голова Ревiзiйної комiсiї
Павлова Тетяна Павлiвна
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Чорна Наталiя  Анатолiївна
0
0
0
0
Член ревiзiйної комiсiї
Нєдавня Iрина Сергiївна
0
0
0
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ фiрма "Пiрамiда"
19092453
51918, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпровський р-н, м.Кам'янське, 2-й Волчанський провулок,2
4,4877
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
загальна кiлькiсть фiзичних осiб 3476
95,5123
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
В 2021 роцi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Фахiвцями пiдприємства заплановано наступнi заходи по розвитку пiдприємства: придбання нових енергозберiгаючих технологiй для виробництва залiзобетоних та бетоних виробiв, виробництво залiзобетонних виробiв за iндiвiдуальними замовленнями. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд нестабiльностi та неузгодженостi чинного законодавства та пiдзаконних нормативних документiв, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової, iнвестицiйної, iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента
Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" є правонаступником усiх майнових, немайнових прав та обов'язкiв публiчного акцiонерного товариства  "Будiвельнi матерiали та будiвництво" у зв'язку зi змiною його типу з публiчного на приватне та змiною найменування з публiчного акцiонерного товариства  "Будiвельнi матерiали та будiвництво" на Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Товариство має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип акцiонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх Положень Товариства. Товариство створене на невизначений строк, здiйснює свою дiяльнiсть як юридична особа з дня його державної реєстрацiї.
Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" бiльше нiж 40 рокiв працює на ринку будiвельної галузi, будiвельних матерiалiв. Через кризу,  високi податки на землю, введення податку на нерухомiсть, вiдсутнiсть iнвестицiйних програм щодо пiдтримки вiтчизняного товаровиробника,  наповнення ринку бiльш дешевим iмпортним лiнолеумом, дорожнечi лiсоматерiалiв та наповнення ринку пластиком, в декiлька раз дешевших столярних виробiв, з яким за цiнами через застарiле обладнання та технологiю Товариство не може конкурувати.  У Товариствi не вiдбувалося важливих подiй розвитку.  Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" має  виробничi цехи, якi вимушено здавати в оренду. Основний вiд дiяльности на теперешний час  - надання в оренду виробничих примiщень, iнших машин, устаткування та товарiв. 
У звiтному перiодi злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу у Товариствi не вiдбувалося.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв: - iдентифiкацiя окремих видiв ризикiв, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Для емiтента одним з iнструментiв нейтралiзацiї наслiдкiв настання ризикiв є використання для цих цiлей резервного фонду фiнансових ресурсiв, що призначений для покриття можливих збиткiв. Згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту емiтента формується резервний капiтал у розмiрi не менш як 15 % статутного капiталу пiдприємства. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду (капiталу) не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку пiдприємства. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Умови, в яких працює Товариство.
Україна, яка вважається країною з економiкою, що розвивається, характеризується високими економiчними та полiтичними ризиками, продовжує здiйснювати економiчнi реформи i вдосконалювати свою законодавчу, податкову i регулятивну базу вiдповiдно до вимог ринкової економiки. Майбутня стабiльнiсть української економiки в значнiй мiрi залежить вiд цих реформ та ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, прийнятих урядом, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Економiка, що розвивається схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду, спостережуваних в iнших країнах свiту.
Наслiдки свiтової фiнансової кризи, його тривалiсть i проблеми в промисловостi i в банкiвському секторi можуть призвести до скорочення операцiйних грошових потокiв, доступностi кредитних ресурсiв, збiльшення витрат i невизначеностi щодо термiнiв або обсягу зниження запланованих капiтальних витрат. Непередбачене можливе погiршення ситуацiї на мiжнародних фiнансових i товарних ринках може зробити негативний вплив на результати дiяльностi i фiнансовий стан Товариства, наслiдки якого зараз визначити неможливо.
Керiвництво впевнене, що в сформованiй ситуацiї воно вживає належних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi Товариства, та, що Товариство продовжить свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.
Товариство має рiзноманiтнi iншi фiнансовi iнструменти, такi як дебiторська та кредиторська заборгованостi, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi. Товариство не здiйснювала операцiй з деривативами з метою управлiння вiдсотковим та валютним ризиками, що виникають внаслiдок операцiй Товариства та її джерел фiнансування. Протягом року Товариство не здiйснювало торгових операцiй з фiнансовими iнструментами.
Процес управлiння ризиками є вирiшальним для постiйної прибутковостi Товариства. На дiяльнiсть  впливають наступнi ризики:
1) кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 
2) ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за лiквiднiстю.
3) приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх зобов'язань.
4) ринковий ризик - ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi ризики пов'язанi з невизначенiстю коливань ринкової кон'юнктури - цiновими та курсовими ризиками, процентним ризиком, лiквiднiстю i т.п. - i чутливiстю до цих коливань несучих ризики об'єктiв (наприклад, активiв).
5) операцiйний ризик - ризик збиткiв внаслiдок неадекватних або помилкових внутрiшнiх процесiв, дiй працiвникiв Товариства та систем, або зовнiшнiх подiй. Товариство здiйснює постiйний монiторинг операцiйних подiй на мiсцевому ринку та забезпечує вчасне реагування на них. Важливим елементом системи управлiння операцiйним ризиком Товариства є заходи з обмеження (контролю) операцiйних ризикiв.
6) юридичний ризик - ризик в процесi звичайної дiяльностi Товариства, яке залучено до судових розглядiв. 

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. 
Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства  на фондових бiржах не котируються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Товариство дотримується принципiв корпоративного управлiння, якi затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 955 вiд 27.07.2014 року.

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
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться,оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
22.04.2020
Кворум зборів
93,135
Опис
Порядок голосування на Зборах: 
1.	Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться виключно бюлетенями. Бюлетень для голосування мiстить варiанти голосування за кожен проект рiшення (написи " за", " проти", " утримався"). 
2.	Пiсля розгляду питання i винесення Головою зборiв цього питання на голосування, акцiонер вiдмiчає у бюлетенi свiй варiант голосування.
3.	Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акцiя надає акцiонеровi один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. (крiм голосування по питанням про обрання посадових осiб товариства  яке здiйснюється в порядку кумулятивного голосування). 
4.	Бюлетенi для голосування визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку голосiв.
5.	Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного здiйснюється лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
6.	Рiшення загальних Зборiв з питань порядку денного здiйснюється згiдно чинного законодавства України. 
Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:
Питання 1. Прийняття рiшення про обрання членiв Лiчильної комiсiї та припинення  їх повноважень. 
Прийнято рiшення: Обрати головою Лiчильної комiсiї - Морчак Тетяну Миколаївну, членами  Кубишенкову Наталiю Володимирiвну, Зубрицьку Юлiю Юрiївну. Повноваження членiв Лiчильної комiсiї  припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Зборiв та протоколiв про пiдсумки голосування на Зборах.
Питання 2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення Зборiв.  
Прийнято рiшення: Затвердити порядок  проведення загальних зборiв : доповiдачi - до 10 хв., спiвдоповiдачi - до 5 хв., вiдповiдi на питання - до 5 хв., питання задавати в уснiй або письмовiй формi. По всiм питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування.  Бюлетенi для голосування на рiчних загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї на кожному аркушi бюлетенiв.                              
Питання 3. Звiт Правлiння Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийнято рiшення: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк  затвердити.
Питання 4: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.  Прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту.
Прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк затвердити.
Питання 5. Звiт Ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2019 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Прийнято рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї  Товариства за 2019 рiк затвердити.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту Товариства ( у складi  балансу, фiнансового звiту) за 2019 рiк.  
Прийнято рiшення: Рiчний звiт та баланс Товариства за 2019 рiк  затвердити.
Питання 7. Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2019 рiк.
Прийнято рiшення: Прибуток за 2019 рiк не розподiляти iз-за його вiдсутностi. Визнати збиток за 2019 рiк у сумi 626 тис. грн.  Збитки за результатами дiяльностi Товариства у 2019 роцi не покривати. Дивiденди  не нараховувати i не виплачувати.
Питання 8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства. Затвердження плану розподiлу  прибутку на 2020р.
Прийнято рiшення: Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства:  виробництво  будiвельних  матерiалiв, конструкцiй та виробiв,  надання послуг з усiх видiв оренди обладнання,   механiзмiв,  примiщень.
Затвердити план розподiлу прибутку на 2020 рiк: накопичення нерозподiленого прибутку - 95 %,   на поповнення резервного капiталу - 5 %.
Питання 9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,  якi  можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Зборiв та  надання  повноважень на укладання таких правочинiв.  
Прийнято рiшення:  Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльше як одного року з дати прийняття такого рiшення на цих загальних зборах акцiонерiв, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою. Обмеження граничної сукупної вартостi складає 6300 тис.грн. Вказанi правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства (в т. ч. купiвля -продаж (вiдчуження) майна, укладання угод, договорiв поставки,оренди, послуг, зберiгання,банкiвського вкладу, кредиту). Надати згоду керiвнику Правлiння на вчинення значних правочинiв та їх пiдписання.
Питання 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 
Прийнято рiшення: Вiдкликати членiв Наглядової ради : Скирду Василя Вiталiйовича, Шильцову Олену Анатолiївну, Ларiну Алевтiну Вiкторiвну. З 22   квiтня 2020р. припинити повноваження дiйсного складу Наглядової ради.
Питання 11. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради.
Прийнято рiшення: .Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком  на 3 роки  iз числа запропонованих кандидатiв: Скирда Василь Вiталiйович  - акцiонер, Ларiна Алевтiна Вiкторiвна - акцiонер,
Шильцова Олена Анатолiївна- представник  акцiонера.
Питання 12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради.  Обрання особи, яка уповноважується на пiдпiсання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Прийнято рiшення: .Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити керiвника Правлiння пiдписати договори вiд iменi Товариства.
Питання 13. Прийняття рiшення про  припинення  повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийнято рiшення: Вiдкликати членiв Ревiзiйної комiсiї: Павлову Тетяну Павлiвну ,  Зубрицьку  Юлiю Юрiївну, Недавню Iрину Сергiївну. З 22 квiтня 2020р. припинити повноваження дiйсного складу Ревiзiйної комiсiї.  
Питання 14. Прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
Прийнято рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю  у кiлькостi трьох осiб  строком на 5 рокiв  iз числа запропонованих  кандидатiв: Павлова Тетяна Павлiвна,Чорна Наталiя Анатолiївна, Недавня Iрина Сергiївна.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї.  Обрання особи, яка уповноважується на пiдпiсання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
Прийнято рiшення:.Затвердити умови цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї.  Уповноважити керiвника Правлiння пiдписати договори вiд iменi Товариства.
Iншi загальнi збори акцiонерiв протягом 2020 року не скликалися та не проводилися.
Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного були прийняттi вiдповiднi рiшення (згiдно проектiв рiшень), а саме: по питаннях порядку денного №№ 1-15 було прийняте рiшення "ЗА".

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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)


Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори не скликались

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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
нi
Інше (зазначити)
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Черговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi скликались та були проведенi

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликались.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Скирда Василь Вiталiйович

X
Скирда Василь Вiталiйович, якiй є акцiонером Товариства, обран членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2020р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 27) термiном на 3 роки. Рiшенням Наглядової ради вiд 22.04.2020р. (протокол №1) Скирду Василя Вiталiйовича обрано Головою Наглядової ради. Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря Загальних зборiв, готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та цим Положенням. Голова Наглядової ради зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами  та Наглядовою радою Товариства, особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах , засiданнях Наглядової ради, дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв), дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Шильцова Олена Анатолiївна

X
Шильцова Олена Анатолiївна, є представником акцiонера, не є акцiонером Товариства, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2020р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 27) термiном на 3 роки. Як член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради зобов'язанi дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами  та Наглядовою радою Товариства, особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах , засiданнях Наглядової ради, дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв), дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
Ларiна Алевтiна Вiкторiвна
X

Ларiна Алевтiна Вiкторiвна, яка є акцiонером Товариства, обрана членом Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2020р. (Протокол загальних зборiв акцiонерiв № 27) термiном на 3 роки. Як член Наглядової ради має право брати участь у засiданнях Правлiння Товариства, отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства, складати протокол засiдань Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язанi дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства, виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами  та Наглядовою радою Товариства, особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах , засiданнях Наглядової ради, дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв), дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
За звiтний перiод було проведено 10 засiдань наглядової ради.
Дата засiдання	Кворум	Загальний опис прийнятих рiшень
12.02.2020 року	100%	Приймались рiшення щодо пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв та порядок розсилки повiдомлень, визначення проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв, затвердження проекту (проектiв) рiшень з питань проекту порядку денного, затвердження тексту повiдомлення про рiчнi загальнi збори акцiонерiв та визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах. 
02.03.2020 року	100%	Приймались рiшення про розгляд фiнансового звiту та балансу Товариства, висновкiв Ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк, про розгляд звiту керiвництва - правлiння, та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 
19.03.2020 року	100%	Приймалось рiшення про обрання аудитора для здiйснення аудиторської перевiрки звiту керiвництва за 2019 рiк та визначення умов договору, що укладатиметься  з  ним,  встановлення розмiру оплати його послуг;
02.04.2020 року	100%	Приймалось рiшення про розгляд пропозицiй акцiонерiв  щодо кандидатiв до складу органiв товариства, якi  надiйшли вiд акцiонерiв до правлiння товариства.Затвердження порядку денного  Загальних зборiв Товариства. Затвердження форми  i  тексту  бюлетенiв  для  голосування по питанням   порядку денного  Загальних зборiв Товариства.
08.04.2020 року	100%	Приймались рiшення про обрання Голови та Секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв, Реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв, призначення складу тимчасової лiчильної комiсiї. 
21.04.2020 року	100%	Приймалось рiшення про затвердження  рiчної iнформацiї емiтента за 2019 рiк 
22.04.2020 року 	100%	Прийнято  рiшення  обрати Головою Наглядової ради - Скирду Василя Вiталiйовича
05.05.2020 року      100%  Прийнято рiшення про продовження повноважень дiючого складу правлiння, а саме: голови Правлiння Скирди Вiталiя Максимовича, членiв правлiння Коломоєць Нiни Iллiвни, Гемонової Олени Леонiдiвни  строком на 3 (роки)  з  05.05.2020 року до 05.05.2023року
25.06.2020 року      100%  Прийнято  рiшення  про надання згоди на вчинення правочину щодо продажу нерухомого майна.
25.11.2020 року      100%  Надано згоду на вчинення правочинiв щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
комiтети не створювались 


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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
На протязi звiтного перiоду Наглядовою радою здiйснювався контроль дiяльностi виконавчого органу вiдповiдно до Статуту Товариства та законодавства. Органами Товариства не розглядались та не приймались рiшення по питанням оцiнки складу, структури Наглядової ради, її дiяльностi, компетентностi, ефективностi та незалежностi кожного члена ради. Оцiнка дiяльностi Наглядової ради вiдбувається шляхом затвердження звiту Наглядової ради за звiтний рiк на рiчних Загальних зборах акцiонерiв.


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Цивiльна дiєздатнiсть
X


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

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

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

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

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

Інше (зазначити)
Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
винагорода не передбачена умовами цiвiльно-правових договорiв, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №27 вiд 22.04.2020р.) Додаткову винагороду у грошовiй чi у натуральнiй формi особи - члени наглядової ради  в звiтному роцi не отримували вiд емiтента.

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Скирда Вiталiй Максимович - голова правлiнняКоломоєць Нiна Iллiвна - член правлiнняГемонова Олена Леонидiвна - член правлiння
Повноваження та обов'язки голови правлiння визначенi Статутом Товариства. Голова правлiння вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.

Голова правлiння керує роботою Правлiння, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання. Iнший член правлiння  в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями на пiдставi рiшення Правлiння. Засiдання Правлiння проводяться у мiру необхiдностi. Засiдання Правлiння скликається його Головою за iнiцiативою будь-якого члена Правлiння. 

Члени Правлiння мають право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства, вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння Товариства, iнiцiювати скликання засiдання Правлiння Товариства, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства, вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства.

Повноваження та обов'язки членiв правлiння визначенi Статутом та Положенням про правлiння. Члени правлiння приймають участь у засiданнях правлiння по вирiшенню питань, що належать до компетенцiї правлiння, як до виключної так i до розгляду iнших завдань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю 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
Протягом 2020 року вiдбулось 12 засiдань Правлiння. Основнi питання, по яким приймались рiшення: пiдсумки виробничої дiяльностi,  робота маркетинкової служби, встановлення режиму працi,  пiдготовка зборiв акцiонерiв тощо.

Оцінка роботи виконавчого органу
Виконавчий орган у товариствi колегiальний. Всi рiшення спрямованi для пiдтримки iнтересiв Товариства. - Результати роботи виконавчого органу: задовiльний -:Завдяки дiяльностi виконавчого органу товариство продовжує свою дiяльнiсть.

Примітки
д/в 

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

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  4

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про надання iнформацiї

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

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
д/в

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
д/в

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Скирда Вiталiй Максимович
д/в
51,672
2
Скирда Максим Вiталiйович
д/в
7,4
3
Скирда Василь Вiталiйович
д/в
5,3

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
5 192 460
1 616 560
На неголосуючi акцiї розповсюджуються обмеження, встановленi п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, а саме: такi ЦП не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв.
11.10.2013
Опис
Будь - яких iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Вiдповiдно до Статуту, члени Наглядової ради  Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв Товариства на строк не бiльший нiж 3 (три) роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється  Статутом Товариства у складi 3 осiб. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв). Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.  Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй.  Положення цiєї частини не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв  може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Товариства  (затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол № 25 вiд 18.04.2018 року), без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; 2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв членаНаглядової ради; 4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про змiну члена наглядової ради, який є представником акцiонера.
Вiдповiдно до Статуту Правлiння є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю.  Правлiння дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням Про Правлiння та законодавством України. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Кiлькiсний склад Правлiння, порядок призначення його членiв визначаються Статутом Товариства. Голова i члени Правлiння  обираються  за рiшенням Наглядової ради у кiлькостi 3- х осiб строком на 3 роки.  Повноваження Голови  i членiв Правлiння припиняються  за рiшенням  Наглядової ради.  Пiдстави   припинення  повноважень   голови та/або члена Правлiння встановлюються законом, Статутом Товариства, Положенням про Правлiння, а також  контрактом,  укладеним  з Головою та/або членом Правлiння.  
Вiдповiдно до статуту Товариства члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi маю повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї вважаються тi кандидати, якi набрати найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї.  Голова ревiзiйної комiсiї обирається членами ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя обирається строком  на 5 (п`ять) рокiв в кiлькостi 3 (трьох) осiб. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв. 

9) повноваження посадових осіб емітента
Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Правлiння Товариства;  
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови Правлiння Товариства; 
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства; 
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства; 
Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, органiзовує обрання голови та секретаря Загальних зборiв, готує доповiдь та звiтує перед Загальними Зборами про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та цим Положенням. 
Члени Правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння;
4) iнiцiювати скликання засiдання Правлiння;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння;
6) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
7) вимагати у Наглядової ради скликання позачергових Загальних Зборiв. 
Голова Правлiння:
- керує роботою Правлiння, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдання. 
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень Правлiння, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Iнший член правлiння  в порядку, визначеному законодавством України, також може бути надiлений цими повноваженнями на пiдставi рiшення Правлiння. Засiдання Правлiння проводяться у мiру необхiдностi. Засiдання Правлiння скликається його Головою за iнiцiативою будь-якого члена Правлiння. 
Ревiзiйна Комiсiя має право:
1) отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на неї функцiй, протягом 5 днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї; 
2) отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок; 
3) оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть; 
4) iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях правлiння Товариства з правом дорадчого голосу; 
5) вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства; 
6) у разi необхiдностi та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участi у проведеннi перевiрок професiйних консультантiв, експертiв, аудиторiв.

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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У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
49010, мiсто Днiпро, проспект Д. Яворницького, будинок 93, офiс 415
    код ЄДРПОУ: 23647230, тел/факс (+38056)7445476, audit.dnepr@i.ua   Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi i в роздiлi "Суб'єкти аудиторської дiяльностi" № 3733.
_____________________________________________________________

ЗВIТ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА БУДIВНИЦТВО"
 за 2020 рiк

Акцiонерам та керiвництву 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА БУДIВНИЦТВО" (надалi по тексту - Товариство)

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв 
та фондового ринку (надалi по тексту - НКЦПФР)

Цей Звiт складено за результатами виконання завдання АУДИТОРСЬКОЮ ФIРМОЮ "РЕ-СУРС - АУДИТ" У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi - 3733), на пiдставi договору № 17/03-2021-I-16 вiд 17 березня  2021 року та у вiдповiдностi до: 
- Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 31.12.2017 року № 2258-VIII; 
- Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впе-вненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї (переглянутий)" - (надалi -МСЗНВ 3000).

1.	ОПИС IНФОРМАЦIЇ  З ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ

1.1.  ОПИС ПЕРЕВIРЕНИХ ДОКУМЕНТIВ 
   1. Статут Товариства;
   2.   Внутрiшнi положення, що стосуються корпоративного управлiння.
   3. Протоколи загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися у звiтному перiодi;
   4. Документи що пiдтверджують обрання посадових осiб Товариства;
   5. Внутрiшнi положення, регламенти та iнструкцiї;
   6.   Данi щодо реєстру акцiонерiв Товариства.

1.2.	ПРЕДМЕТ ЗАВДАННЯ
Цей звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, розкритої вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону Укра-їни "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння  ПРИВАТНО-ГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА БУДIВНИЦТВО"  (надалi - iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння) за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, й включає: 
- опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства; 
- перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Това-риства; 
- iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загаль-них зборах Товариства; 
- опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; 
-	 опис повноважень посадових осiб Товариства.
                                      
1.3.	ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРIЇВ ПРЕДМЕТА ЗАВДАННЯ
Iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння було складено управлiнським персоналом вiдповiдно до вимог (надалi - встановленi критерiї):
-  пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"; 
- "Принципiв корпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.
Визначенi вище критерiї застосовуються виключно для iнформацiї Звiту про корпоративне  управлiння, що складається для цiлей подання регулярної (рiчної) iнформацiї про емiтента,  яка розкривається на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до НКЦПФР вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

2.   ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ
 
2.1.  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне по-дання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiїв та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, що не мiс-тить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом формування Звiту про корпоративне управлiння Товариства, посадовi особи Товариства несуть вiдповiдальнiсть за повноту, достовiрнiсть документiв та iншої iнформацiї, що були наданi аудитору для виконання цього завдання.

2.2.  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА
Метою завдання з надання впевненостi було отримання обгрунтованої впевненостi, що iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 
Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони можуть впливати на рiшення користувачiв, що приймаються на основi Звiту про корпоративне управлiння. Виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм. Окрiм того, ми: 
- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення iнформацiї Звiту про корпо-ративне управлiння внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та при-йнятними для використання їх як основи для нашої думки; 
- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються завдання з на-дання впевненостi, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих полiтик та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
- оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння операцiї та подiї, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

3. IНФОРМАТИВНИЙ ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

3.1. ОБСЯГ ТА ХАРАКТЕР ЗАВДАННЯ
Здiйсненi процедури отримання аудиторських доказiв, зокрема, але не виключно, були направленi на: 
- отримання розумiння Товариства як середовища функцiонування системи корпора-тивного управлiння: можливiсть застосування одноосiбного виконавчого органу, особливостi функцiонування органу контролю - ревiзору; 
- дослiдження прийнятих внутрiшнiх документiв, якi регламентують функцiонування органiв корпоративного управлiння; 
- дослiдження змiсту функцiй та повноважень загальних зборiв; 
- дослiдження форми функцiонування органу перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства: наявнiсть окремої посади ревiзора; 
- дослiдження повноважень та форми функцiонування виконавчого органу: 
- наявнiсть колегiального або одноосiбного виконавчого органу Товариства. 
Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який грунтується на ау-диторських доказах, отриманих до дати цього Звiту внаслiдок дослiдження зокрема, але не виключно, таких джерел як: статут, протоколи зборiв акцiонерiв, внутрiшнi положення що стосуються корпоративного управлiння, регламенти та iнструкцiї, трудовi угоди з посадовими особами, данi щодо реєстру акцiонерiв.

3.2.  ЗАЯВА, ЩОДО ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЯКОСТI, НЕЗАЛЕЖНОСТI ТА IНШИХ ВИМОГ ЕТИКИ 
Прийняття та процес виконання цього завдання здiйснювалося з врахуванням полiтик та процедур системи контролю якостi, якi розроблено нами вiдповiдно до вимог Мiжнародно-го стандарту контролю якостi 1 "Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги". Метою створення та пiдтримання системи контролю якостi, є отримання достатньої впевненостi у то-му, що: - сама фiрма та її персонал дiють вiдповiдно до професiйних стандартiв, законодавчих i регуляторних вимог; 
- звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi вiдповiдно до МСЗНВ 3000. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненостi" нашого звiту. 
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого завдання з надання впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння, а також виконали iншi обов'язки вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

4. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ
Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ ТА БУДIВНИЦТВО", що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiоне-рiв на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повно-важень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року. 
На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та не суперечить "Принципам ко-рпоративного управлiння", якi затвердженi рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.2014  № 955.

5. IНША IНФОРМАЦIЯ 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, яка включається до Звiту про корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог пунктiв 1-4 частини 3 статтi 40-1 За-кону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та подається в такому звiтi (надалi по тексту - Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння). 
Iнша iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння включає: 
1) посилання на: 
 а) власний кодекс корпоративного управлiння, Товариством не затверджувався; 
 б) iнший кодекс корпоративного управлiння, який Товариство добровiльно вирiшило не за-стосовувати; 
в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. 
2) якщо Товариство вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначе-ного в пiдпунктах "а" або "б" пункту1): пояснення, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо Товариство прийняло рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1), воно обгрунтовує причини таких дiй; 
3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на збора-х рiшень; 
4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийня-тих на них рiшень.
Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на Iншу iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевне-ностi нашою вiдповiдальнiстю, згiдно вимог частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнфор-мацiєю Звiту про корпоративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час вико-нання завдання з надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iс-нує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.
                  
Пiдпис аудитора:
Директор 
Никифоренко Микола Iванович                                  ___________________
(сертифiкат аудитора  серiя А №04071 вiд 24.12.1999)

Дата Звiту з надання впевненостi  - 29.03.2021

Адреса аудитора: 49000,  м. Днiпро,  проспект Д. Яворницького,  будинок 93, офiс 415.


11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
Емiтент не є фiнансовою установою.


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
д/в
д/в
д/в, д/в, д/в р-н, д/в, д/в
0
0
0
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні
Скирда Вiталiй Максимович
2 683 049
51,67
2 683 049
0
Скирда Максим Вiталiйович
384 189
7,4
384 189
0
Скирда Василь Вiталiйович
275 638
5,31
275 638
0
Усього
3 342 876
64,38
3 342 876
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi
5 192 460
1,50
Кожною простою акцiєю Товариства акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на участь в управлiннi Товариством, отримання дивiдендiв, отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi, отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства та iншi права, передбаченi  актами законодавства та Статутом.  Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати i iншi права передбаченi актами законодавства i Статутом Товариства. Акцiонер - власник простих акцiй Товариства має переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї  пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй.
Акцiонери зобов'язанi дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства, виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю, оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства, не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.
Публiчна пропозицiя щодо випуску акцiй не здiйснювалась, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру немає
Примітки:
д/в
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20.05.2010
207/1/10
НКЦПФР
UA4000072714
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
1,5
5 192 460
7 788 690
100
Опис
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 207/1/10 , дата реєстрацiї 20 травня 2010 року, дата видачi 09 червня 2017 року видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Приватному акцiонерному товариству "Будiвельнi матерiали та будiвництво" у зв`язку зi змiною найменування Товариства з публiчного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво" на приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво". 
Протягом звiтного року акцiї Товариства на бiржовий ринок для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. 

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 цінних паперів (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



прості іменні
привілейовані іменні
1
2
3
4
5
Скирда Вiталiй Максимович
2 683 049
51,672
2 683 049
0
Коломоєць Нiна Iллiвна
16 377
0,3154
16 377
0
Усього
2 699 426
51,9874
2 699 426
0

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
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
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
2
3
4
5
6
7
8
20.05.2010
207/1/10
UA4000072714
5 192 460
7 788 690
3 589 264
0
0
Опис:
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено вiдсутнi. Голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi.


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

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
5 639
4 352
0
0
5 639
4 352
  будівлі та споруди
5 415
4 145
0
0
5 415
4 145
  машини та обладнання
211
194
0
0
211
194
  транспортні засоби
7
7
0
0
7
7
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
6
6
0
0
6
6
2. Невиробничого призначення:
0
0
0
0
0
0
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інвестиційна нерухомість
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
Усього
5 639
4 352
0
0
5 639
4 352
Опис
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):

Будiвлi та споруди 50
Виробниче обладнання та iнвентар 5-30
Транспортнi засоби 15-30
Офiснi меблi та обладнання До 10
Iншi 5-15
Рух основних засобiв у 2020 роцi був таким:
Надiйшло: 0,0тис.грн.;
Списано: 0,0тис.грн.;
Реалiзовано: 888,1тис.грн. 

Ступiнь використання основних фондiв складає 4,9%, через вiдсутнiсть замовлень.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
6 343
6 809
Статутний капітал (тис.грн)
7 788,69
7 788,69
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
7 788,69
7 788,69
Опис
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2020 року визначена згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. № 485, становить 6343,0 тис. грн. i не перевищує розмiр статутного фонду Товариства.
Висновок
Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" ЦК України. Вимагається зменшення статутного капiталу.

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

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
31
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
35
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
371
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
437
X
X
Опис
Структура iнших зобов'язань складається iз:
Поточна заборгованiсть за товари,роботи,послуги 73,0тис.грн.;
зi страхування 5,0тис.грн.;
з оплати працi 33,0тис.грн.;
Iншi поточнi зобов'язання 172,0тис.грн.
Вiдстроченi пенсiйнi зобов'язання 88,0тис.грн. 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РК "Приднiпров'є"
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
34683358
Місцезнаходження
49044, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, вул.Шевченка, буд.10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ № 286553
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
08.10.2013
Міжміський код та телефон
38056778-36-34
Факс
д/в
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" укладено договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво". № ЕО - 9 вiд 30.09.2015р. та додаткова угода до договiру № ЕО - 9 вiд 15.10.2015р. з  депозитарною установою ТОВ "РК "Приднепров'є".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Ресурс  -Аудит "
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи
23647230
Місцезнаходження
49074, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Д. Яворницького, буд.93, к. 415
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
№ 3733
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.03.2006
Міжміський код та телефон
+38(056) 744- 30-52
Факс
д/в
Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
Опис
Здiйснював аудиторську перевiрку звiту керiвництва ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" за 2020рiк.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
д/в
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 363-04-00
Факс
(044) 363-04-01
Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво") укладено договiр № 7887/п вiд 28.08.2013 року про обслуговування випуску цiнних паперiв з Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України", код ЄДРПОУ 30370711.
Заява про приєднання до умов договору № ОВ - 1322 вiд 04.11.2013р

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Опис
Подання звiтностi до НКЦПФР.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДУ "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 287-56-73
Вид діяльності
Дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис
Оприлюднення регульованої iнформацiї.

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
за ЄДРПОУ
01235047
Територія
 
за КОАТУУ
121040000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
 
за КВЕД
68,20
Середня кількість працівників: 10
Адреса, телефон: 51900 м. Кам`янське, 2-й Волчанський провулок, 2, 0676351733
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
0
0
    первісна вартість
1001
0
0
    накопичена амортизація
1002
( 0 )
( 0 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
5 639
4 352
    первісна вартість
1011
10 276
9 152
    знос
1012
( 4 637 )
( 4 800 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
1 493
1 493
    інші фінансові інвестиції
1035
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
7 132
5 845
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
99
99
Виробничі запаси
1101
99
91
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
8
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
131
365
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
27
4
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
510
467
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
510
467
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
0
0
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
0
0
    резервах незароблених премій
1183
0
0
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
767
935
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
7 899
6 780

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
7 789
7 789
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
734
734
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
-1 714
-2 180
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
6 809
6 343
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
581
88
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
    резерв незароблених премій
1533
0
0
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
581
88
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
304
73
    розрахунками з бюджетом
1620
22
31
    у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
    розрахунками зі страхування
1625
4
5
    розрахунками з оплати праці
1630
16
33
    одержаними авансами
1635
0
0
    розрахунками з учасниками
1640
0
35
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
0
0
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
163
172
Усього за розділом IІІ
1695
509
349
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
7 899
6 780
Примітки: д/в

Керівник				Скирда Вiталiй Максимович

Головний бухгалтер			Кубишенкова Наталiя Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
за ЄДРПОУ
01235047

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
2 055
2 029
Чисті зароблені страхові премії
2010
0
0
Премії підписані, валова сума
2011
0
0
Премії, передані у перестрахування
2012
( 0 )
( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
0
0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
0
0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 1 203 )
( 1 181 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 0 )
( 0 )
Валовий:
    прибуток
2090
852
848
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
0
0
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
0
0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
0
0
Інші операційні доходи
2120
5
1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 1 134 )
( 1 358 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 264 )
( 138 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
0
0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
0
0
    збиток
2195
( 541 )
( 647 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
0
0
Інші доходи
2240
75
21
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
0
0
    збиток
2295
( 466 )
( 626 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
0
0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
0
0
    збиток
2355
( 466 )
( 626 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
-466
-626
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
335
291
Витрати на оплату праці
2505
870
1 038
Відрахування на соціальні заходи
2510
175
201
Амортизація
2515
391
422
Інші операційні витрати
2520
621
513
Разом
2550
2 392
2 465
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
5 192 460
5 192 460
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
5 192 460
5 192 460
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
-0,089750
-0,120560
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
-0,089750
-0,131920
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: д/в

Керівник				Скирда Вiталiй Максимович

Головний бухгалтер			Кубишенкова Наталiя Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
за ЄДРПОУ
01235047


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
2 975
2 273
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
7
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
65
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
0
0
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
73
4
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 638 )
( 622 )
Праці
3105
( 678 )
( 821 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 174 )
( 197 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 1 393 )
( 607 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 23 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 43 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 0 )
( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 172 )
( 29 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
-43
43
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 0 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
0
0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
-43
43
Залишок коштів на початок року
3405
510
467
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
467
510
Примітки: д/в

Керівник				Скирда Вiталiй Максимович

Головний бухгалтер			Кубишенкова Наталiя Володимирiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво"
за ЄДРПОУ
01235047

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
7 789
0
0
734
-1 714
0
0
6 809
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
7 789
0
0
734
-1 714
0
0
6 809
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
-466
0
0
-466
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
0
-466
0
0
-466
Залишок на кінець року 
4300
7 789
0
0
734
-2 180
0
0
6 343
Примітки: д/в

Керівник				Скирда Вiталiй Максимович

Головний бухгалтер			Кубишенкова Наталiя Володимирiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК ЯКИЙ ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020РОКУ ( у тисячах українських гривень) 
1. Загальна iнформацiя 
Наказом № 1 вiд 28.10.1994р.  Виробниче об'єднання "Днiпродзержинськзалiзобетон" Мiнiстерства будiвництва УРСР перейменовано у вiдкрите акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" м. Днiпродзержинськ,  Днiпропетровська область.
Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" вiд 17.01.2012 р., наказом № 1 вiд 18.01.2012 р. змiнено найменування акцiонерного товариства : з вiдкритого акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво" на  публiчне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" м. Днiпродзержинськ,  Днiпропетровська область.
На виконання рiшення  чергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво",  якi вiдбулися 18 квiтня 2017 року, протокол № 24,  дiяльнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво"   приведена у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi Товариства" :  змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне та найменування з Публичного акцiонерного товариства "Будiвельнi матерiали та будiвництво" на  Приватне акцiонерне товариство "Будiвельнi матерiали та будiвництво" за мiсцезнаходженням: м. Кам'янське, 2-й Волчанський провулок, 2.
Вiдповiдно до довiдки ЄДРПОУ, Компанiя здiйснює наступнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва;
68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
77.39 - Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н.в.i.у.;
46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням;
46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом;
77.12 - Надання в оренду вантажних автомобiлiв;
Товариство вiдноситься до малих та середнiх пiдприємств з рiчним обсягом доходу до 7000000  грн., та середньооблiковою чисельнiстю працiвникiв до 50 чоловiк., Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020р. та 31 грудня 2019 р. складала 10 та 18 осiб, вiдповiдно. Дохiд за звiтний перiод склав - 2055,0 тис. грн., за попереднiй перiод 2029,0 тис. грн. Товариство 12 мiсяцiв було платником єдиного податку, за звiтний перiод сума єдиного податку склала 126,6тис. грн., що склало 5% вiд суми реалiзацiї за 12 мiсяцiв 2020року. Звiтнiсть складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ ), включаючи мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО ) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку зi змiнами станом на 01сiчня 2018 року. Дата переходу Товариства на МСБЗ- 01 сiчня 2013рiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена в українськiй гривнi . 
2. Основа пiдготовки 
2.1. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена у спiввiдношеннi з принципом оцiнки по iсторичнiй вартостi. Дана фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фi- нансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї опублiкованої Радою по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада по МСБЗ). До 31 грудня 2012 року Товариство не складало фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ або Стандарти). До 31 грудня 2012 року Товариство складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно з українськими Положеннями (стандартами)бухгалтерського облiку("П(С)БУ") Перший повний комплект фiнансової звiтностi був пiдготовлений Керiвництвом Товариства за рiк який закiнчився 31 грудня 2013 року. Товариство бере МСФЗ за основу для складання своєї фiнансової звiтностi . З цiєю метою Товариство пiдготувало фiнансовий звiт згiдно з МСФЗ станом на 31 грудня 2020 року. Ця Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена Керiвництвом Товариства за рiк який закiнчився 31 грудня 2020 року.
3. Основнi положення облiкової полiтики: 
3.1 Функцiональна валюта та валюта в якiй представлено звiт
 Статтi, якi включенi до фiнансової звiтностi Товариства вираженi в валютi основного економiчного середовища в якому Товариство працює (функцiональна валюта). Для даної фiнансової звiтностi українська гривня "грн." яка є функцiональною валютою. Валютою в якiй складена ця фiнансова звiтнiсть є українська гривня. 
3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на банкiвському рахунку, грошовi кошти у касi. 
3.3 Передплати по податкам 
Передплати по податкам оцiнюються в порядку передбаченим для дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом, яка не вiдноситься до фiнансових активiв. 
3.4 Передплати та iншi оборотнi активи
 Аванси виданi вiдображаються по номiнальнiй вартостi як дебiторська заборгованiсть за товари роботи та послуги, пiдтверджена договором, i у складному фiнансовому становищi постачальника ускладнень для поставки товару не буде.
3.5 Запаси
Товарнi та матерiальнi запаси вiдображаються за меншою оцiнок: собiвартостi або можливої чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї є розрахункова вартiсть продажу протягом ведення господарської дiяльностi мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, на необхiднi для здiйснення продажу. Списання запасiв облiковується по середньозваженому методу. В собiвартiсть запасiв включаються усi витрати на придбання, понесенi при доставцi запасiв до мiсця їх розташування. Товариство видiляє наступнi види товаро - матерiальних запасiв: 
- товари
- iншi запаси (паливо, запаснi частини, будiвельнi матерiали, малоцiннi та швидко зношувальнi предмети, iншi матерiали). 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює запаси на предмет наявностi ушкодження, втрати лiквiдностi, зниження чинної вартостi реалiзацiї . У випадку якщо такi явища мають мiсце, сума на яку зменшується вартiсть запасiв, вiдображається як збитки в звiтi в статтi як iншi витрати. 
3.6. Основнi засоби 
3.6.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 
Основнi засоби призначенi для використання у виробництвi продукцiї, виконаннi робiт, надання послуг, для управлiнських потреб. Основнi засоби облiковуються за первiстною вартiстю мiнус накопичувана амортизацiя. Iсторична вартiсть включає витрати, безпосередньо зв'язанi з придбанням об'єктiв основних засобiв.
3.6.2. Знецiнення основних засобiв 
На кожну дату балансу Товариство оцiнює балансову вартiсть основних засобiв з метою визнання будь яких ознак того що данi активи втратили частину своєї вартостi за рахунок знецiнення. В випадку наявностi подiбних випадкiв, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу з метою визначення розмiру втрат вiд зменшення корисностi, у випадку якщо такi втрати мали мiсце. У випадку якщо визначити суму очiкуваного вiдшкодування окремого активу не можливо, Товариство визначає суму очiкуваного вiдшкодування одиницi генерируючi грошовi кошти, до якої належить актив. 
3.6.3. Переоцiнка основних засобiв 
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв в результатi переоцiнки включається в iнший сукупний дохiд i накопичується в капiталi в тiй мiрi, в якiй воно перевищує попереднє зниження вартостi таких активiв, вiдображене ранiш як збиток. Переоцiнка в межах сум попереднього зниження вiдноситься на фiнансовий результат. Об'єкт основних засобiв списується у випадку вибуття, або якщо вiд подальшого використання активу не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд iншого вибуття основних засобiв визначається як рiзниця мiж сумою його продажу i балансовою вартiстю та визнається в прибутках або збитках. 
3.6.4. Амортизацiя основних засобiв i строк корисного використання
Амортизацiя активу нараховується, коли вiн стає доступним для використання. Амортизацiя основних засобiв здiйснюється щомiсяця за прямолiнiйним методом, виходячи з норм їх корисного використання. За активами, що надiйшли, амортизацiя нараховується 1-го числа мiсяця, наступного за мiсяцем придбання, а за активами що вибули - припиняється 1-го числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття. Нарахування амортизацiї основних засобiв припиняється на перiод їх реконструкцiї , модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї. При нарахуваннi амортизацiї використовується прямолiнiйний метод - це означає, що витратами поточного перiоду визначається завжди однакова частина цiни придбання активiв протягом усього визначеного Товариством строку їх корисного використанн. Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв складає вiд п"яти  до 30 рокiв, а для будiвель до 50 рокiв. При нарахуваннi амортизацiї враховуються такi моменти: 
- всi основнi засоби довгострокового використання мають обмежений строк користування, а тому їх вартiсть розподiляється протягом усього строку їх експлуатацiї; 
- амортизацiя розглядається , як вiдображення поступового списання вартостi основних засобiв на витрати ;
Строк корисного використання основних засобiв визначається Товариством самостiйно: Основнi засоби 
Строк корисного використання:
Будiвлi та споруди - 50рокiв 
Виробниче обладнання та iнвентар 5-30 рокiв
Транспортнi засоби 15-30 рокiв
Офiснi меблi та обладнання до 10 рокiв
Iншi 5-15 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть активiв i строк їх корисного використання переглядаються i, при необхiдностi, корегуються в кiнцi кожного звiтного перiоду.
3.7. Фiнансовi активи
Товариство квалiфiкує фiнансовi активи як: фiнансовi активи оцiненi по справедливiй вартостi у вiдображеннi переоцiнки в прибутках або збитках, Дебiторська заборгованiсть є фiнансовим активом з фiксованими платежами. Дебiторська заборгованiсть включає в себе торгiвельну дебiторську заборгованiсть за товари та послуги та дебiторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом. Фiнансовi активи якi є в наявностi для продажу- це активи якi є в наявностi для продажу i знаходяться у складi оборотних активiв (запаси). Всi придбанi та реалiзованi фiнансовi активи їх придбання та продаж виконується на договiрнiй основi i признаються на дату коли Товариство виконує операцiю. Грошовi кошти в нацiональнiй валютi включають грошовi кошти в касi та банкiвському рахунку. Еквiваленти грошових коштiв утримуються для погашення короткострокових зобов'язань. Товариство подає грошовi потоки вiд фiнансової та операцiйної дiяльностi якi вiдповiдають бiзнесу. Визнання фiнансових активiв припиняється у випадку якщо, строк дiй договiрних прав на грошовi потоки вiд фiнансових активiв закiнчується.
3.8. Фiнансовi обов'язки
Товариство квалiфiкує свої договiрнi обов'язки як : фiнансовi обов'язки, оцiненi по справедливiй вартостi через прибутки або збитки. Товариство квалiфiкує свої фiнансовi обов'язки при їх первинному визнаннi. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку визнана по справедливiй вартостi в облiку признана як торгiвельна кредиторська заборгованiсть, кредиторська заборгованiсть зi страхування, кредиторська заборгованiсть з оплати працi та iнша кредиторська заборгованiсть - заборгованiсть перед пiдзвiтними особами. Визнання фiнансових обов'язкiв припиняється у випадку закiнчення договiрних обов'язкiв або припинення дiї контракту. 
3.9. Акцiонерний капiтал 
Внески акцiонерiв квалiфiкується як статутний капiтал. Статутний капiтал Товариства складається з 5192460 штук простих iменних акцiй. Кожна акцiя дає право одного голосу, вартiсть однiєї акцiї 1,50грн. 
3.10. Власний капiтал
 Структура власного капiталу Товариства: включає статутний капiтал, резервний капiтал та непокритий збиток, одержаний вiд фiнансової та операцiйної дiяльностi. 
3.11. Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються в тiй сумi, в якiй iмовiрнiший приток економiчних вигод Товариства. Дохiд вiдображається в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або будуть отриманi. Доходи визнаються в сумi отриманих грошових коштiв. Дохiд (виручка вiд реалiзацiї) товарiв, наданих послуг, не корегується на величину сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi. Сума такої заборгованостi визнається витратами Товариства. Виручка представляє собою справедливу вартiсть проданих товарiв i наданих послуг.
3.11.1 Виручка вiд реалiзацiї товарiв
- Виручка вiд реалiзацiї товарiв визнається , якщо Товариство перевело на покупця значнi ризики пов'язанi з володiнням товару: 
- Товариство бiльше не контролює проданий товар;
3.11.2 Виручка вiд реалiзацiї послуг 
- виручка вiд реалiзацiї послуг визнається , якщо сума виручки визначена; 
- виручка вiд реалiзацiї послуг визнається , якщо є можливiсть вимiрювання витрат, понесених для здiйснення угоди та витрат для її завершення 
3.12. Визнання i оцiнка витрат 
Витрати визнаються, якщо сума витрат надiйно визначена, i виникає зменшення економiчних вигод, пов'язаних зi зменшенням активiв. Витрати визнаються у тому звiтному перiодi , в якому визнанi доходи, для отримання яких вони понесенi. Якщо витрати не можливо прямо повязати з доходами певного перiоду, то вони вiдображаються в складi тих витрат, того перiоду в якому вони були виконанi. 
3.13. Податки 
Товариство 12 мiсяцiв 2020 року було платником єдиного податку в розмiрi 5% вiд суми надходжень вiд реалiзацiї товарiв, надання послуг та вiд наданого в оренду нерухомого майна, якi надходять на розрахунковий рахунок Товариства.  Нарахований єдиний податок вiдноситься на витрати того перiоду, в якому вiн був нарахований. 
Плата за користування земельною дiлянкою, вiдбувалась за Договорами оренди земельної дiлянки укладених з Кам'янською мiською радою та податкового розрахунку оренди землi , в залежностi вiд суми оцiнки землi, iндексу iнфляцiї та площi землi наданої в оренду. Плата за користування земельною дiлянкою вiдноситься на витрати щомiсяця  згiдно податкового розрахунку.
3.14. Оренда
- Товариство в якостi орендодавця 
Товариство надає  по договорам  в оренду власне нерухоме майно, активи переданi в оренду є операцiйною орендою. Доходи по операцiйнiй орендi визнаються в складi "Чистий  дохiд вiд реалiзацiї" за перiод, в якому вони вiдносяться, по методу рiвномiрних нарахувань протягом термiну вiдповiдної оренди. Термiн операцiйної оренди є 1 рiк без права продовження на наступний перiод. Всi договори операцiйної оренди мiстять положення про можливiсть перегляду розмiру орендної плати. Орендарi не мають права викупу орендованих активiв по завершенi строку оренди. 
3.15. Знецiнення активiв
По вiдношенню до всiх активiв, крiм запасiв, активiв, виникаючих iз винагороди працiвникам, фiнансових активiв , активiв призначених для продажу обчислюються по справедливiй вартостi, Товариство проводить наступнi процедури, якi забезпечують облiк даних активiв по величинi , яка не перевищує їх вiдшкодовану суму
 - на кожну звiтну дату аналiзується стан указаних активiв на предмет наявностi будь яких признакiв  на предмет того, що будь який iз даних активiв втратив частину своєї вартостi за рахунок обезцiнення;
 - у випадку наявностi подiбних ознак, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування такого активу. Якщо по оцiнкам сума очiкуваного вiдшкодування активу менше його Балансової вартостi, то балансова вартiсть активу зменшується до його суми очiкуваного вiдшкодування.
3.16. Дивiденди 
Розподiл дивiдендiв вiдображається у фiнансовiй звiтностi за рiк, у якому вони були затвердженi. 
3.17. Помилки попереднiх перiодiв. 
При складаннi фiнансового звiту станом на 31 грудня 2020 року, виправлення помилок за попереднiй звiтний перiод не було.

4. Iстотнi мiркування, оцiнки i припущення.
 В процесi використання облiкової полiтики Товариства , керiвництво використало наступнi  мiркування, якi виявили найбiльш iстотний вплив на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi: 
4.1. Продовження дiяльностi
 - Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи iз допущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно з якими реалiзацiя активiв i погашення обов'язкiв вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Дана фiнансова звiтнiсть не мiстить нiяких коригувань на випадок того, що Товариство може додержуватись принципу безперервної дiяльностi. 
4.2. Термiн корисного використання основних засобiв 
Товариство оцiнює залишковий термiн корисного використання основних засобiв не рiдше одного разу на рiк, в кiнцi фiнансового року. У випадку, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в бухгалтерських оцiнках вiдповiдно до МСФЗ-8 "Облiкова полiтика змiни в облiкових оцiнках i помилки). 
5. Запаси
Товариство облiковує як запаси допомiжнi матерiали для споживання у процесi надання послуг, а саме: канцелярськi товари та папiр. Пiсля придбання запасiв Товариство списує їх вартiсть на витрати того перiоду, в якому їх було використано. 
Станом на звiтну дату до складу включено:
 	               31.12.2019		31.12.2020
Виробничi запаси	          99		91
Незавершене виробництво  -		-
Готова продукцiя    	-		-
Товари	               -	       8	
Разом	                     99		99
6. Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть покупцiв за наданi послуги, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво визначає резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi на основi iдентифiкацiї конкретного покупця, тенденцiй платежiв, подальших надходжень та розрахункiв й аналiзу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Станом на звiтну дату, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає:
	               31.12.2019		31.12.2020
Дебiторська заборгованiсть	131		365
Резерв сумнiвних боргiв	-		-
Разом	                      131		365
Станом на звiтну дату, згiдно аналiзу дебiторської заборгованостi щодо дат формування, Товариство має наступнi перiоди утворення торгової дебiторської заборгованостi (без врахування впливу резерву сумнiвних боргiв):
	          31.12.2019		31.12.2020
до 3-х мiсяцiв	              113           130
вiд 3-х мiсяцiв до року	18	      170
бiльше року			               65
Разом	                     131            365
Керiвництво Товариства вважає, що торгова дебiторська заборгованiсть  буде погашена шляхом отримання грошових коштiв, та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
7. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Станом на звiтну дату, iнша поточна дебiторська заборгованiсть у Товариствi включає:
	                                               31.12.2019		31.12.2020
Передплата ТОВ "Днiпровськi енергетичнi послуги"   	0		2
                                                  
Виплаченi вiдпускнi	                                      2	        1	
Iншi	                                                    25		1
Разом	                                                     27		4
8. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31 грудня, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства включають цiннi папери українських емiтентiв. 
Компанiя утримує на балансi фiнансовi iнвестицiї, що призначенi для торгiвлi.
Фiнансовi iнвестицiї, що призначенi для торгiвлi Товариство оцiнює за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносить до iнших операцiйних прибуткiв або збиткiв. До цього портфелю Товариство включає цiннi папери, що обертаються на вiдкритому ринку та мають котирування. На звiтну дату проводиться аналiз котирувань акцiй на пiдставi даних про бiржовi торги, що наведено Українською асоцiацiєю iнвестицiйного бiзнесу (УАIБ). 
 	                   31.12.2019		31.12.2020
ВАТ ЗНВКIФ "БIОТЕКIНВЕСТ"	1493		1493
                        Разом	1493		1493
ОБIГ АКЦIЙ ЗАЗНАЧЕНИХ ЕМIТЕНТIВ ЗУПИНЕНО ВIДПОВIДНО ДО РIШЕННЯ НКЦПФР №1977 ВIД 24.09.2013Р.
9. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Станом на звiтну дату, грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках в банках у таких валютах:
	31.12.2019		31.12.2020
Українськi гривнi	510		467
Разом			510            467
Банкiвськi рахунки Товариства, по яким маються залишки станом на 31 грудня, включають:
	                   31.12.2019		31.12.2020	
Поточнi рахунки	      124		81	
Короткостроковi депозити	386		386	
Разом		        	510          467
Ставки по депозитах, що вiдображенi на балансi Товариства станом на 31 грудня,(% рiчний):
	                                                  31.12.2019		31.12.2020	
Депозити в нацiональнiй валютi, 11,5%(Ощадбанк)       	50		-	
Депозити в нацiональнiй валютi, 13% (Ощадбанк)	-		-
Депозити в нацiональнiй валютi,  13% (Фiнанси та кредит)	386		386	
                                                       Разом	436		386	
По депозитах у банках встановленi вiдсотковi ставки у розмiрi 13% по депозитах у нацiональнiй валютi. Депозити розмiщенi на рiзнi строки (вiд одного дня до одного року)в залежностi вiд потреб Товариства в грошових коштах. 
Пiсля суттєвого погiршення полiтико-економiчної ситуацiї в Українi, результатом якого стала суттєва девальвацiя гривнi, нестача лiквiдних коштiв у банкiвському секторi та дострокове зняття депозитiв, здатнiсть певних банкiв обслуговувати свої зобов'язання та залучати новi кошти суттєво знизилась. 18 грудня 2015 виконавчою дирекцiєю Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб прийнято рiшення вiд 18 грудня 2015 р. № 230, "Про початок процедури лiквiдацiї АТ "Банк "Фiнанси та кредит" та делегування повноважень лiквiдатора банку". Станом на звiтну дату, банк знаходиться у процесi лiквiдацiї. Загальна сума за депозитами складає 386 тис. грн., в тому числi в АТ "Банк "Фiнанси та кредит" 386тис.грн. Товариством не створено резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення короткострокових депозитiв на суму депозитiв АТ "Банк "Фiнанси та кредит" станом на звiтну дату.
10. Власний капiтал 

Станом на звiтнi дати, власний капiтал Товариства включає:
	               На 31.12.2019р.		На 31.12.2020р.
Зареєстрований (пайовий) капiтал         	7789		7789
Капiтал у дооцiнках	-		-
Додатковий капiтал	-		-
Резервний капiтал	                              734		734
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)	-1714		-2180
Неоплачений капiтал	-		-
Вилучений капiтал	-		-
Iншi резерви	-		-
       Всього	                                 6809		6343

11. Зареєстрований капiтал
Станом на 31 грудня 2020 року розмiр статутного капiталу вiдповiдає установчим документам, а саме дiючiй редакцiї Статуту, затвердженого загальними зборами акцiонерiв Компанiї, протокол № 25  вiд 18 квiтня 2018 року. Дiючу редакцiю Статуту Товариства зареєстровано Реєстрацiйною службою Кам"янської мiської ради Днiпропетровської областi  24.05.2018 року (номер запису1 223 000069 67), код: 408985311585. 
Вiдповiдно до зазначеної редакцiї статуту, статутний капiтал ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" складає 7 788 690 (сiм мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят вiсiм тисяч шiстсот дев'яносто) гривень 00 копiйок та подiлений на 5192460 (п'ять мiльйонiв сто дев'яносто двi тисячi чотириста шiстдесят) штук простих акцiй номiнальною вартiстю 1,50 грн. кожна.
Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 
Виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку на пiдставi рiшення загальних зборiв Товариства у строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами Товариства рiшення про виплату дивiдендiв. Дивiденди виплачуються на акцiї, звiт про результати розмiщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
У поточному звiтному перiодi дивiденди не нараховувались та не виплачувались через вiдсутнiсть прибутку.
Структура акцiонерiв  Товариства станом  на 31 грудня  є наступною:
                                       	2019		2020
	Кiлькiсть акцiй, шт.	%		Кiлькiсть акцiй, шт.	%
Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 10 %				-	-
Фiзична особа Скирда Вiталiй Максимович	2683049	51,672		2683049	51,672
Разом	2683049	51,672		2683049	51,672
Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 10 %	2509411	48,328		2509411	48,328
Разом	5192460	100,00		5192460	100,00

Прибуток на акцiю за рiк, що закiнчився 31 грудня є наступним:
	2019		2020
Кiлькiсть акцiй на 31 грудня, шт.	5192460		5192460
Прибуток (збиток) на одну акцiю, грн.	-0,12056		-0,08975
Змiни у зареєстрованому капiталi у 2019-2020 роках
Змiн не було.
12. Резервний капiтал
Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не менше 25% статутного капiталу. Його формування проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань не менш нiж 5% вiдсоткiв з прибутку пiдприємств. Станом на 31.12.2019 року та на 31.12.2020 року сума резервного капiталу у Компанiї складає 734 тис.грн.  У 2020 роцi вiдрахування Товариства вiд прибутку за 2019рiк до Резервного капiталу не було. 
13. Пенсiйнi зобов'язання

Довгостроковi зобов'язання складаються iз розстрочених пенсiйних зобов'язань (вiдшкодування пiльгових пенсiй за списками № 1 та 2). Станом на 31.12.2019р. та 31.12.2020р.  непогашена заборгованiсть склала 581 тис. грн та 88 тис. грн вiдповiдно.
14. Поточнi зобов'язання за розрахунками
Станом на звiтнi дати, поточнi зобов'язання за розрахунками включають:
	                           31.12.2020		31.12.2019
Торгова кредиторська заборгованiсть	73		304
Зобов'язання перед бюджетом	         31    	22
в т.ч. податок на прибуток	-		-
Зобов'язання зi страхування                 5     	4
Зобов'язання з оплати працi	             33		16
Зобов'язання з учасниками	             35		-
Iншi поточнi зобов'язання	            172		163
Разом                         	     349		509
До складу iнших поточних зобов'язань включено авансовий платiж по попередньому договору продажу нерухомостi у розмiрi 167 тис.грн.
Керiвництво Товариства вважає, що погашення торгової кредиторської заборгованостi Товариства призведе до вiдтоку грошових коштiв або iнших активiв, тому балансова вартiсть торгової кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
15. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї 
За звiтнi роки чистi доходи вiд основних операцiй Товариства за категорiями включають:
	                                                     2020 рiк		2019 рiк
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	2055		2029
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)	(1203)		(1181)
                                                  Прибуток	852		848
Виручка Товариства у 2019-2020 роках за географiчним розташуванням замовникiв складається iз замовникiв, розташованих виключно в Українi.
16. Адмiнiстративнi витрати
За звiтнi роки, адмiнiстративнi витрати Товариства включають:
		                2020 рiк		2019 рiк
Зарплата адмiнiстративного апарату		(85)		(83)
Нарахування ЄСВ  		                      (17)		(15)
Загальнi корпоративнi витрати		       (24)		(80)
Iншi загальновиробничi витрати		   (156)		(633)
Консультацiйнi послуги		            (5)		(8)
Послуги зв'язку		                  (2)		(12)
Послуги банкiв		              (5)		(10)
Амортизацiя нематерiальних активiв та основних засобiв		(315)		(317)
Нарахування податкiв i зборiв		(173)		(200)
Вiдшкодування пенсiй за списками №1 та 2		(352)		(0)
Разом		(1134)		(1358)
17. Iншi операцiйнi доходи та витрати
За звiтнi роки, iншi операцiйнi доходи та витрати включають:
	                                      2020 рiк		2019 рiк
Iншi операцiйнi доходи	                     5		   1
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi	-		-
Дохiд вiд продажу необоротних активiв	-		-            1
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв	-		-
Дохiд за нарахованими вiдсотками за депозитом	   -		-
Iншi операцiйнi витрати	                      (264)		(138)
Заробiтна плата	                             (22)		(14)
Нарахування ЄСВ	                               (3)		(3)
Нарахуваня  податкiв	                       (127)		(83)
Списання безнадiйної заборгованостi               (0)    (32)
Сплата штрафiв, виконавчого збору                (112)      (6)
18. Iншi доходи та витрати
За звiтнi роки, iншi доходи та витрати включають:
	             2020 рiк		2019 рiк
Iншi доходи	75		21
Оприбуткування метаобрухту у зв'язку зi списанням основних засобiв	0		21
Iншi операцiйнi витрати	75		0
Списання основних засобiв	0		0
Фiнансовий результат вiд iншої операцiйної дiяльностi	75		21
19. Єдиний податок
Ставки оподаткування, якi застосовувалися до Товариства протягом звiтного перiоду були наступними:
2019 рiк	5%
2020рiк	5%
Компоненти витрат по єдиному податку  Товариства за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають:
	2020рiк		2019 рiк
Поточний податок	127		83

20.Iншi розкриття справедливої вартостi
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

	             Балансова вартiсть	 Справедлива вартiсть
	                  2020	2019	      2020	2019
1	2	3	4	5
Фiнансовi активи	1493	1493          	1493	1493
Грошовi кошти та їх еквiваленти	510	467	 510	467
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi. 
21. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Стаття "Iншi надходження" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Товариствi складає 73 тис. грн. До складу цiєї статтi за 2020 рiк включена сума грошових коштiв отримана вiд банкiв за депозитними договорами у розмiрi 0 тис. грн., отримання поворотної фiнансової допомоги - 35тис. грн., повернення безвiдсоткового кредиту працiвниками - 0 тис.грн.
Стаття "Iншi витрачання" в результатi операцiйної дiяльностi в звiтi про рух грошових коштiв у Товариствi складає 172 тис. грн. До складу статтi "Iншi витрачання" за 2020 рiк  включена сума грошових коштiв сплачена банкам за розрахунково-касове обслуговування у сумi 5 тис.грн., виданi аванси пiдзвiтним особам на господарчi та витрати та вiдрядження у сумi 43,0 тис.грн., розрахункiв iз профспiлками 8,0 тис. грн., нарахованi лiкарнянi 2 тис.грн.,сплачено виконавчого збору 112,0тис.грн.
22. Операцiї з пов'язаними  сторонами 
Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", представленi таким чином:
а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Товариством, якщо така особа:
-має контроль або спiльний контроль над Товариством;
- має значний вплив на Товариство; або
- є представником провiдного управлiнського персоналу Товариства або її материнської компанiї.
б) Товариство пов'язане з iншим Товариством, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов:
- Товариство та iнше Товариство є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи дочiрня компанiя пов"язанi мiж собою);
- Товариство є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить i iнша компанiя);
- Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї;
- Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в останнiй;
- Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам Компанiї чи працiвникам будь-якої пов'язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою виплат, то компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї;
- Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а);
- Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї).
При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi.
Пов'язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов'язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов'язаними сторонами.
Станом на 31.12.2020 року до складу пов'язаних осiб включено:
- управлiнський персонал, а саме Голова правлiння - Скирда В.М., Заступник директора - Коломоєць Н.I., В.О.головного бухгалтера - Кубишенкова Н.В.; Спецiалiст з корпоративного управлiння - Ларiна А.В., Головний юрисконсульт - Гемонова О.Л.
- акцiонери Товариства, перелiк яких наведено у Примiтцi "Зареєстрований капiтал";
- iншi пов'язанi Компанiї, а саме ТОВ фiрма "Пiрамiда".

23.Зобов'язання за оперативною орендою. 
Станом на кiнець звiтного перiоду Товариство не мало зобов'язань за нескасованими договорами оперативної оренди.

24. Юридичнi зобов'язання:
За 2020 рiк вiд ПФУ до суду поданi наступнi позовнi заяви:
За позовом Головне управлiння Пенсiйного фонду України в  Днiпропетровськiй областi до ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" про стягнення витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй на суму 206615,76грн. за перiод з грудня 2019р. по вересень 2020р. Рiшенням суду вiд 15.12.2020р. по справа № 160/12738/20 позов ПФУ задоволено повнiстю та стягнуто с ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво 206615,74грн.
За позовом Головне управлiння Пенсiйного фонду України в  Днiпропетровськiй областi до ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" про стягнення витрат на виплату та доставку пiльгових пенсiй на суму 67322,94грн. за перiод з жовтня 2020р. погрудень 2020р. Справа № 160/17779/20 знаходиться у  Днiпропетровському окружному адмiнiстративному судi.
ПрАТ "Будiвельнi матерiали та будiвництво" 2020 роцi уклало договiр купiвлi-продажу нерухомого майна вiд 17.07.2020р. на суму 905000,00грн. Грошовi кошти, якi були одержанi за нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Кам'янське, вул.Дорожна, 64/21, були направленi на рахунок Пiвденного вiддiлу державної виконавчої служби у мiсти Кам'янське Пiвденно-Схiдного мiжрегiонального управлiння Мiнiстерства юстицiї (м.Днiпро) в рахунок погашення заборгованостi перед ПФУ.

25. Управлiння ризиками
Функцiя управлiння ризиками у Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
До процессу управлiння ризиками у Товариствi залучено всi види бiзнесу, якi впливають на параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Товариствi здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються. 
В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Товариство проводить iнвентаризацiю своїх поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi.
Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi.
Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв.
Основнi ризики, що властивi Товариству в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння представленi нижче.
Товариство при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та нефiнансовими ризиками.
	 ФIНАНСОВI РИЗИКИ
Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Товариства, якостi його активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення витрат над доходами.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку. 
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.
Ринковий ризик включає:
- процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Товариство зазнає впливу коливань переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн. 
- пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери;
- валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют та золота. Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр прибутку Товариства, оскiльки Товариство майже не проводить операцiй в iноземнiй валютi, але це може погiршити її стан, бо впливає на фiнансове становище її клiєнтiв.
- товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є товари;
- iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються 
Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики
Тип активу	31.12.2020		31.12.2019
Депозити у банках	0		   0
Разом	0		  0
Частка в активах Компанiї, %	0,00		0,0

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Кредитний ризик - ризик виникнення у Товариствi фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових зобов'язань перед Товариством вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання.
До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема:
ризик контрагента - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних паперiв своїх зобов'язань перед Товариством; 
ризик дефолту - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що належать Товариству, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв;
Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз дебiторською заборгованiстю.
26. Дебiторська заборгованiсть
Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною бiзнес-одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими Товариством по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями. Кредитна якiсть покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу. Основнi фактори, якi беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської заборгованостi включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми заборгованостi бiльш, нiж на 365 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi потоки контрагентiв,зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов вiдповiдного договору.  Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської заборгованостi покупцiв. Товариство здiйснює аналiз зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i резерву на зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об'єднуються у однорiднi групи). Товариство оцiнює концентрацiю ризика по вiдношенню до торгової дебiторської заборгованостi, як низьку. 
Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi
Товариство визначає суму резерву на зменшення корисностi окремо за кожною суттєвою заборгованiстю в iндивiдуальному порядку. Питання, що розглядаються при визначеннi суми резерву, включають можливiсть реалiзацiї бiзнес-плану контрагента, його здатнiсть пiдвищити продуктивнiсть працi в разi виникнення фiнансових труднощiв, грошовi надходження та очiкуванi виплати дивiдендiв в разi оголошення банкрутом, наявнiсть iншої фiнансової пiдтримки та можлива вартiсть продажу застави, а також часовi рамки очiкуваних грошових потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi оцiнюються на кожну звiтну дату, якщо будь-якi непередбаченi обставини не вимагають бiльшої уваги.
27. Резерв пiд зменшення корисностi заборгованостi, що оцiнюється на сукупнiй основi
Товариство визначає суму резерву на зменшення корисностi несуттєвої  заборгованостi, а також окремої суттєвої заборгованостi, стосовно якої ще немає об'єктивних ознак зменшення корисностi, на сукупнiй основi. Товариство аналiзує резерви на знецiнення на кожну звiтну дату, при цьому кожний сукупнiсть заборгованостей (портфель) перевiряється окремо.
В ходi аналiзу резерву на зменшення корисностi заборгованостi на сукупнiй основi Товариство враховує зменшення корисностi, що може мати мiсце у портфелi, навiть якщо немає об'єктивних ознак зменшення корисностi окремої заборгованостi. Збитки вiд зменшення корисностi визначаються з урахуванням такої iнформацiї: збитки в портфелi у попереднiх перiодах, поточнi економiчнi умови, вiдповiдний промiжок часу мiж моментом можливого понесення збитку вiд зменшення корисностi та моментом визначення зменшення корисностi як такого, що потребує створення резерву в ходi аналiзу знецiнення окремих активiв, а також очiкуванi надходження та вiдшкодування в разi знецiнення зменшення корисностi. Керiвництво Товариства вiдповiдає за прийняття рiшення щодо тривалостi такого перiоду, що не повинен перевищувати один рiк. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
- лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
- лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
- лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Управлiнський персонал не створив резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення короткострокових депозитiв на суму депозитiв ПАТ "Банк"Фiнанси i кредит"  та нарахованих за цими депозитами вiдсоткiв - 386 тис. грн. Оскiльки банк знаходиться у процесi лiквiдацiї iснує ризик неповернення цих коштiв.
Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Товариствi у зв'язку з неможливiстю своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. 
Нижче наведена узагальнена iнформацiя про непохiднi зобов'язання Товариство  в розрiзi строкiв погашення цих зобов'язань:
на 31.12.2020 року
Стаття Балансу	Строки погашення фiнансових зобов'язань
За вимогою	До 3 мiсяцiв	Вiд 3 до 12 мiсяцiв	Вiд 1 до 5 рокiв    Бiльше 5 рокiв	      Всього
Пенсiйнi зобов'язання	                                             -   -    88     -    -  88
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	-   -	 73	-    -	73
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом	-   31	-     -    -	31
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування	 -   5	 -     -   -  5	
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi  -  33	  -   -	  -    33
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками   -   -  35   -    -    35
Iншi поточнi зобов'язання	                                               - 55  117 -	   -   172
Всього		                               -   124    313        -	   -	               437
 
на 31.12.2019 року
Стаття Балансу	Строки погашення фiнансових зобов'язань
	За вимогою	До 3 мiсяцiв	Вiд 3 до 12 мiсяцiв	Вiд 1 до 5 рокiв	Бiльше 5 рокiв	Всього
Пенсiйнi зобов'язання	-	-	-	581	-	581
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	-	304	-	-	-	304
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом	-	22	-	-	-	22
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування	-	4	-	-	-	4
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi	-	16	-	-	-	16
Iншi поточнi зобов'язання	163	-	-	-	-	163
Всього		163	346	-	581	-	1090
Для управлiнського персоналу Товариства надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона була пiд контролем.
Товариство здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявнистi коштiв, необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi компанiї перевiряється i затверджується управлiнським персоналом.
Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо.
До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема:
ризик ринкової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий перiод часу в силу погiршення ринкової кон'юнктури;
ризик балансової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов'язань перед iнвесторами/контрагентами.
Iнформацiя щодо кожного окремого виду дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства у розрiзi строкiв погашення представлена у вiдповiдних роздiлах цих примiток.

28. Зниження ризику
Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Товариство не приймало участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати дiяльностi Товариства.
ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ
Операцiйний ризик включає наступнi:
- правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Товариства або з правовими помилками, яких припускається Товариство при провадженнi професiйної дiяльностi;
- iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше;
- ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Товариства (людським фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше;
IНШI НЕФIНАНСОВI РИЗИКИ
До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Товариства вiдносяться:
- стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Товариства;
- ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Товариства через виникнення у суспiльствi несприятливого сприйняття Товариства, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi послуг, що надаються Товариством, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком реалiзацiї iнших ризикiв;
- системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням (несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик,  на який впливає стан економiки загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових iнструментiв, що обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та особливостями фондового ринку, на якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу порушення дiяльностi всiєї фiнансової системи.
- ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для виникнення збоїв у роботi Товариства або безпосередньо перешкоджають її нормальному функцiонуванню.
29. УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Товариство розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Товариства продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Товариства. Полiтика Товариства по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.
30. ПОЛIТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Полiтики управлiння ризиками Товариства визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики i процедури управлiння ризиками регулярно переглядаються з метою вiдображення змiн ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками, розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження укладення договорiв на значнi суми.
31. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
Подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали коригування даних фiнансової звiтностi чи розкриття вiдсутнi.


Голова правлiння			_____________		Скирда В.М.
             
В.О головного бухгалтера 		_____________		Кубишенкова Н.В.
XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова правлiння емiтента Скирда В.М., який здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує про те, що, наскiльки це йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2020 рiк, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Голова правлiння Скирда В.М.  Юридичнi особи, якi перебувають пiд контролем емiтента, вiдсутнi. Консолiдована фiнансова звiтнiсть емiтентом не складається. 


