
XI. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку 
         Пiдприємство створене за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв  на базi викупленого цiлiсного  
майнового комплексу Колективного пiдприємства Управлiння будiвництва "Укрнафтопродуктбуд",  
зареєстрованого Ватутiнською районною державною адмiнiстрацiєю м.Києва 12.04.1994 за №0121-1323 
згiдно договору купiвлi-продажу №190 вiд 17.05.1998  (Свiдоцтво про власнiсть №181 вiд 21.11.1995) та 
 додаткових коштiв i майна двох юридичних осiб. Було зареєстроване  як Відкрите акцiонерне товариство  
"Будтранс". 
       З 2011 року підприємство продовжує свою діяльність як Приватне акціонерне товариство "Будтранс" 
 відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 
        Злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу у емітента не було. 

Інформація про організаційну структуру емітента 
         Органiзацiйна структура емітента включає апарат управління, виробничий підрозділ,службу сторожової  
охорони, підрозділ технічного персоналу. 
         Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів немає. 

Інформація про чисельність працівників 
        Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 5 
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 
Фонд оплати праці: 105,3 тис.грн у 2015 році. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або  
зменшення відносно попереднього року: порівняно з 2014 роком фонд оплати праці  зменшився  на  59,2  тис.  
грн. у зв’язку зі скороченням персоналу. 
        Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним  
потребам: емітент сприяє навчанню працівників, задіяних у основній діяльності, у системі професійної  
перепідготовки. 

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

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

         Спільної  діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами немає. 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб 
          Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 

Опис обраної облікової політики 
         Бухгалтерський облiк господарських операцiй ведеться згiдно з П(С)БО, затв. Наказом Мiнiстерства  
фiнансiв України вiд 31.03.99, зi змiнами i доповненнями.  
        Основнi засоби вiдображаються за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення,  
спорудження, виготовлення, з урахуванням обов'язкових дооцiнок, якi були проведенi за рiшенням Кабiнету  
Мiнiстрiв України у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992 року. Iндексацiя балансової вартостi основних  
засобiв проводилась прямолiнiйно за єдиними державними нормами з 01.01.1997 року. Амортизацiя  
нараховується методом зменшення залишку, шляхом використання встановлених норм до залишкової 

вартостi основних засобiв на початок звiтного перiоду. Строк амортизацiї нематерiальних активiв 

визначається з урахуванням їх ефективного використання.  
       Запаси включають сировину, матерiали, придбанi напiвфабрикати, паливо, запчастини, тару, готову  
продукцiю, товари для перепродажу, МШП на складi. 
       Грошовi кошти включають суму грошей в касi та на поточному рахунку. Дебiторська заборгованiсть  
вiдображається за реальною вартiстю, з вирахуванням сумнiвних боргiв. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї  
визначається у вiдповiдностi з методом нарахування при наданнi робiт та послуг. Податки нараховуються у  
вiдповiдностi до чинного податкового законодавства, з вирахуванням суттєвих тимчасових рiзниць, якi були  
компенсованi або виникли у звiтному роцi. 
 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент 
          Основними видами послуг є:  
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 
41.20  Будівництво житлових і нежитлових будівель 
43.29  Інші будівельно-монтажні роботи 
         Виручка від реалізації за 2015 рік  склала 1019,6 тис.грн. 
         Експортних операцій не було.  



         Перспективним є на найближчий час надання послуг оренди.  
         Залежності від сезонних змін емітент не має.  
         Основні клієнти емітента - юридичні особи. 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років 
        Придбання або відчуження активів за останні 5 років не було. На даний час  підприємство не планує 

будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю. 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,  
афілійованими особами 

         У звітному році  не було правочинів  з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами  
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема  правочинів, укладених  між емітентом або його  
дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної  
участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. 

Інформація про основні засоби емітента 
         На кінець 2015 року первісна вартість  основних   засобів  склала  1871,9 тис. грн.,  знос   1282,6 тис. 

грн., залишкова вартість 589,3 тис. грн. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Планів  
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів та їх реалізації у звітному році не  
було. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента 
       Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емітента: 
        - відсутність матеріально-технічної бази; 
        - зношеність  основних засобів. 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за  
порушення законодавства 
       Фактів виплати штрафів  і компенсацій за порушення чинного законодавства у 2015 році не було. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента 
        Для фiнансування своєї дiяльностi емітент використовує  власнi кошти. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 
      Укладених, але ще не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає. 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік 
      Передбачається розширення сфери надання послуг оренди. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок 
      Емітент  не має  можливості фінансувати дослідження та розробки. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його  
посадові особи 

     Судових справ, стороною яких виступає емітент або його посадові особи,  немає. 

Інша інформація 
      Фінансовий стан товариства за результатами виробничо-господарської діяльності за останні три роки, в  
тому числі і у  звітному, 2015 році,  є задовільним і дозволяє продовжувати виробничо-господарську  
діяльність. 


