
 

 

 

 ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО   "БУДТРАНС" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А01 №311423 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

3. Дата проведення державної реєстрації 13.11.1998 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)      527300,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного  
капіталу державного (національного)  
акціонерного товариства та/або холдингової  

8. Середня кількість працівників (осіб)    11 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого  68.20 
майна 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20 

Інші будівельно-монтажні роботи 43.29 

10. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення  ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ  
 банку), який обслуговує емітента за  УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО  
 поточним рахунком у національній валюті ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  

                                                                                    «ПРИВАТБАНК»    

 2) МФО банку 321842 
 3) поточний рахунок 26009053032754 
 4) найменування банку (філії, відділення  ФІЛІЯ "КИЇВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ  
 банку), який обслуговує емітента за  УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО  
 поточним рахунком у іноземній валюті ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ  

                                                                              «ПРИВАТБАНК»    

 5) МФО банку 321842 
 6) поточний рахунок д/н 
 

18. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
         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): 11 



        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: 1437,2 тис.грн у 2018 році. Порівняно з 2017 роком фонд оплати праці  збільшився  на 

1127,2  тис. грн. у зв’язку зі збільшенням  заробітної плати та зміною складу персоналу. Кадрова програма 

емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам.  
 

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. 

 

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. 
       Основним видом  послуг, за рахунок продажу яких емітент  отримав 10 або більше  
відсотків доходу за звітний 2018 рік,  є надання в оренду власного нерухомого майна 
        Чистий дохід (виручка від реалізації робіт, послуг)  емітента   за 2018 рік становить 4075,2 тис.грн. 

Експортних операцій емітента у звітному році не було. Залежності від сезонних змін немає  Основними  

клієнтами емітента є юридичні особи.  Перспективним є  надання послуг оренди нерухомого майна. 
 

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

     Придбання або відчуження активів за останні 5 років  було, а саме: у 2017 році  збільшено вартість 

основних засоби на суму 2186,1 тис. грн. за первісною вартістю, зокрема,  за рахунок придбання 

транспортних засобів, котла твердопаливного. У 2018 році суттєвого  придбання або відчуження активів не 

було.  Підприємство не планує значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю. 

Інформація про основні засоби емітента 
         На кінець 2018 року первісна вартість основних  засобів склала 4051,7 тис. грн., знос 2984,2 тис. грн., 

залишкова вартість 1067,5 тис. грн. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням емітента. Планів 

капітального будівництва, 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:  недостатність матеріально-технічної бази;          

зношеність  основних засобів; відсутність довіри з боку інвесторів, їх обережне ставлення  до вкладення 

коштів;  політико-економічна систуація в країні. 

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 нерухомого майна. 

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



Інша інформація 
      Фінансовий стан товариства за результатами виробничо-господарської діяльності за  
останні три роки, в тому числі і за  звітний, 2018 рік,  є задовільним і дозволяє продовжувати  
виробничо-господарську діяльність.  

 


