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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	05470294
4. Місцезнаходження
	20700, Україна, Черкаська обл., Смiлянський р-н, мiсто Смiла, вулиця Мазура будинок 2
5. Міжміський код, телефон та факс
	(04733) 4-72-61, 4-29-07
6. Електронна поштова адреса 
	05470294@afr.com.ua,  ytbm@mail.ru 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
26.04.2018

(дата)
2. Річна інформація опублікована у
 №81(2834) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання) 
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
Ytbm.at.ua
в мережі Інтернет
27.04.2018

(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб  емітента:

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
X
10. Інформація про дивіденди

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

   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

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

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

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
17. Інформація про стан корпоративного управління
X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. 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 за станом на кінець звітного року

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

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

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

34. Примітки:
2. Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi.
Iнформацiя  не надається тому, що товариство лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не отримувало.
3.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя  не надається тому, що товариство протягом звiтного перiоду не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного  секретаря.
Iнформацiя  не надається тому, що Статутом товариства не передбачена посада корпоративного секретаря.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство.
Iнформацiя  не надається тому, що рейтингова оцiнка цiнних паперiв не проводилась,
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв). 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) не розкривається емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
7. Iнформацiя про посадових осiб  емiтента.
Загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", якi вiдбулися 22 грудня 2017 року (Протокол №2 вiд 22.12.2017 р.), було прийнято рiшення щодо припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
10.Iнформацiя про дивiденди.
Iнформацiя про дивiденди приватними акцiонерними товариствами не розкривається тому, що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
11.Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент.
Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв
12. Iнформацiя про цiннi папери емiтента.
2) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство облiгацiї не випускало;
3) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство iншi цiннi папери не випускало;
4) Iнформацiя  не надається тому, що акцiонерне товариство похiднi цiннi папери не випускало;	
5) iнформацiя  не надається тому, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй акцiонерне товариство не проводило.
13. Опис бiзнесу.
Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається тому, що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
14.  Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента.
4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть  або виробництво  та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн. 
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що емiтент не займається видами  дiяльностi,  що  класифiкуються  як  переробна, добувна промисловiсть або виробництво  та  розподiлення електроенергiї,  газу та води за класифiкатором видiв  економiчної дiяльностi.  Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї  за  звiтний  перiод складає  менше  нiж  5  млн.грн.	
6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається тому, що емiтент в звiтному перiодi не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається тому, що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
18-27. Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
29. Текст аудиторського висновку (звiту).
Iнформацiя , щодо тексту аудиторського висновку приватними акцiонерними товариствами не розкривається тому, що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
31. Рiчна фiнансова звiтнiсть. 
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, тому що Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) не надається тому, що акцiонерне товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечення об'єктами нерухомостi).
За звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	-
3. Дата проведення державної реєстрації
	21.05.1996
4. Територія (область)
	Черкаська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	49000
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)
	5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	47.52 - Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах
	46.73 - Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
	46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
	-
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АБ "УКРГАЗБАНК" в м. Київ
2) МФО банку
	320478
3) Поточний рахунок
	26005270234
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	-
5) МФО банку
	-
6) Поточний рахунок
	-

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова комiсiї з припинення  (Директор)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Рибак Жанна Костянтинiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1952
5) Освіта
	Середньо-технична
6) Стаж роботи (років)
	49
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" зам.директора.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.12.2017, обрано призначено (до завершення процедури перетворення)
9) Опис
	До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв.
Директор Товариства в межах покладених на нього повноважень:
1. забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства;
2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства;
3. приймає рiшення про доцiльнiсть вчинення значних правочинiв (укладення договорiв) з подальшим зверненням для надання вiдповiдного дозволу Загальними зборами або Наглядовою радою;
4. розробляє та затверджує поточнi фiнансово-господарськi плани i оперативнi завдання Товариства та забезпечує їх реалiзацiю; 
5. реалiзує основнi напрямки дiяльностi Товариства, визначенi Наглядовою радою та Загальними зборами акцiонерiв;
6. розробляє бiзнес-плани,  програми  фiнансово-господарської  дiяльностi Товариства вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi Товариства, затверджених Загальними зборами;
7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподiлу прибутку Товариства, якi  затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної дiяльностi;
8. вирiшує питання органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування, розрахункiв, облiку й звiтностi, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;
9. приймає рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв;
10. розпоряджається коштами фондiв Товариства у межах своїх повноважень i вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв та в цiлях, визначених вiдповiдними рiшеннями та/або внутрiшнiми Положеннями про фонди Товариства у разi їх затвердження;
11. органiзовує ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
12. органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi й економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;
13. органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;
16. органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами акцiонерiв  Товариства;
17. звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв з питань своєї дiяльностi;
18. призначає на посаду та звiльняє керiвникiв фiлiй та представництв Товариства та їх заступникiв;
19. забезпечує проведення аудиторських перевiрок дiяльностi Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
20. встановлює за погодженням загальними зборами акцiонерiв  змiст та обсяг конфiденцiйної iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства та забезпечує їх захист;
21. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацiкавленим особам (у тому числi - незалежному аудитору) iнформацiю та документи, що стосуються Товариства;
22. подає  пропозицiй щодо участi Товариства в iнших юридичних особах;
23. затверджує символiку Товариства, знаки для товарiв та послуг та iншi реквiзити i ознаки Товариства, якi потребують затвердження;
24. за узгодженням з Ревiзором вирiшує питання про списання безнадiйних активiв Товариства;
25. визначає органiзацiйну структуру Товариства вiдповiдно до загальних вимог;
26. затверджує положення про структурнi пiдроздiли Товариства (крiм положень про фiлiї, представництва, про службу внутрiшнього аудиту);
27. затверджує внутрiшнi документи чи приймає окремi рiшення з питань дiяльностi Товариства (зокрема, дотримання лiцензiйних вимог, забезпечення оперативної господарської дiяльностi), крiм тих, якi згiдно з цим Статутом або внутрiшнiми Положеннями належать до компетенцiї iнших органiв Товариства;
28. координує роботу фiлiй, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
29. призначає внутрiшнi ревiзiї, перевiрки, iнвентаризацiї та службовi розслiдування;
30. розглядає матерiали ревiзiй та перевiрок, звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв i фiлiй Товариства та приймає рiшень за ними;
31. приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;
32. вирiшує будь-якi iншi питання поточної дiяльностi Товариства i виконує iншi функцiї, крiм тих, якi цим Статутом вiднесено до компетенцiї iнших органiв Товариства.
З дня призначення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Товариства. 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi товариства, щодо даної посадової особи змiни не було. 
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", якi вiдбулися 22 грудня 2017 року, у зв'язку з прийняттям рiшення про перетворення призначено Комiсiю з припинення, а саме Голову комiсiї з припинення Рибак Жанна Костянтинiвна. Посадову особу призначено на невизначений термiн - до завершення процедури перетворення.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Загальний стаж роботи 49 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: зам.директора. 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Член комiсiї з припинення
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Рибак Максим Вiкторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1979
5) Освіта
	Вища
6) Стаж роботи (років)
	20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Зам. директора по юридичним питання ПРАТ "ТВП "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.12.2017, обрано призначено (до завершення процедури перетворення)
9) Опис
	З дня призначення комiсiї з припинення товариства до неї переходять повноваження по управлiнню справами Товариства. 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. 
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi товариства. 
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", якi вiдбулися 22 грудня 2017 року, у зв'язку з прийняттям рiшення про перетворення призначено Комiсiю з припинення, а саме Члена комiсiї з припинення Рибака Максима Вiкторовича. Посадову особу призначено на невизначений термiн - до завершення процедури перетворення.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Загальний стаж роботи 20 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з юридичних питань, ФОП Рибак М. В.
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Коротченко Людмила Олексiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	1961
5) Освіта
	Середньо-спецiальна
6) Стаж роботи (років)
	38
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	23.03.2012, обрано безстроково
9) Опис
	До повноважень посадової особи, як головного бухгалтера, вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками головного бухгалтера є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розпису емiтента. 
В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi товариства, щодо даної особи змiн не було. Особа призначена на посаду головного бухгалтера ПрАТ "ТВП "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" Наказом №6-к вiд 23.03.2012 року.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Загальний стаж роботи 38 рокiв. 
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

1) Посада
	Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Капустинський Володимир Андрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Рік народження
	0
5) Освіта
	0
6) Стаж роботи (років)
	40
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", охоронник
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	25.03.2016, обрано на 4 (чотири) роки
9) Опис
	Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань контролює та перевiряє фiнансово-господарську дiяльнiсть Директора Товариства, додержання останнiм вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема:
"фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, його фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств;
"виконання встановлених Загальними зборами акцiонерiв планiв та основних напрямкiв дiяльностi Товариства;
"виконання рiшень Директора з питань фiнансово-господарської дiяльностi i їх вiдповiднiсть чинному законодавству й Статуту Товариства;
"виконання договiрних зобов'язань Товариства;
"вжиття Директором заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi - ужиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв;
"виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
"правильнiсть ведення бухгалтерського облiку i звiтностi, достовiрнiсть вiдображених у них вiдомостей;
"стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил розподiлу прибутку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
"вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, а також вiрнiсть розрахункiв iз банкiвськими установами;
"вiрнiсть визначення розмiру Статутного капiталу Товариства i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що випускаються, рух Статутного капiталу;
"використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
"сплату акцiонерами встановлених вiдсоткiв за несвоєчасну оплату акцiй, що ними купуються;
"стан каси й майна Товариства.
"визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй. 
Iнформацiя щодо виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi посадовiй особi емiтента не розкривається, тому що вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" розкриття даної iнформацiї не вимагається вiд емiтентiв, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.  В В звiтному перiодi вiдбулися змiни в персональному складi товариства, щодо даної особи змiн не було. 
Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ТВП УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" (протокол № 1 вiд 25.03.2016 року) прийнято рiшення обрати Ревiзором товариства Капустинського Володимира Андрiйовича . 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Загальний стаж роботи 40 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: охоронник. 
В звiтному перiодi посадова особа емiтента не обiймала будь-яких посад на iнших пiдприємствах.

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





Прості іменні
Прості на пред’явника
Привілейо-вані іменні
Привілейо-вані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Голова комiсiї з припинення -Директор
Рибак Жанна Костянтинiвна
-
3 525
71,938776
3 525
0
0
0
Член комiсiї з припинення
Рибак Максим Вiкторович
-
1 000
20,408163
1 000
0
0
0
Головний бухгалтер
Коротченко Людмила Олексiївна
-
0
0
0
0
0
0
Ревiзор
Капустинський Володимир Андрiйович
-
375
7,653061
375
0
0
0
Усього
4 900
100
4 900
0
0
0

 VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
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







Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій
_


Прості іменні
Привілейовані іменні
Рибак Жанна Костянтинiвна
3 525
20,408163
3 525
0
Рибак Максим Вiкторович
1 000
71,938776
1 000
0
Усього
4 525
92,346939
4 525
0
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
чергові
позачергові

X

Дата проведення
10.04.2017
Кворум зборів
100
Опис
Розгляд питань порядку денного чергових  загальних  зборiв  акцiонерiв  ПрАТ "ТВП "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" 
(код ЄДРПОУ 05470294)
Кiлькiсть осiб,  включених  до  перелiку акцiонерiв, якi мають право  на участь у чергових  загальних  зборах  акцiонерiв: 3 особи, яким належить  4900  штук простих iменних акцiй.
Кiлькiсть осiб, якi  зареєструвалися  для  участi  у  чергових загальних   зборах  акцiонерiв : 1(Один) акцiонер;
Кiлькiсть голосiв, що належать особам, якi зареєструвалися  для  участi у  чергових  загальних  зборах акцiонерiв: 4525 штук простих iменних акцiй, що становить 100,00%  вiд  загальної  кiлькостi  голосуючих акцiй  товариства. Вiдповiдно до  ст.41 Закону  України  "Про акцiонернi товариства", кворум для  проведення  зборiв досягнуто, збори є правомочними. 

1. Обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийнято: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань пов`язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати Лiчильну комiсiю одноосiбно Толстову Юлiю Володимирiвну.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийнято: для проведення зборiв акцiонерiв та оформлення протоколу Загальних зборiв акцiонерiв обрати Головуючого та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Обрати: Головуючим на загальних зборах акцiонерiв - Кирик Любов Миколаївну;
Секретарем  загальних зборiв акцiонерiв - Коротченко Людмилу Олексiївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Прийнято: 
Затвердити наступний Регламент зборiв:
- збори проводяться без перерви,
- надати виступаючим по всiм питанням Порядку денного - до 10 хв.,
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв.,
- на виступи, довiдки - до 3 хв.
- голосування здiйснюється бюлетенями з урахуванням кiлькостi голосiв за принципом одна акцiй один голос;
- запитання i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi зборiв;
- вiдповiдi на запитання надаються пiсля розгляду всiх питань порядку денного Зборiв.

4. Звiт Директора ПрАТ "ТВП "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.
Прийнято: Звiт директора товариства за 2016 рiк затвердити. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2017 рiк. 

5.  Звiт Ревiзора ПрАТ "ТВП "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" про роботу за 2016 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзора по рiчному звiту i балансу Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства
Прийнято: затвердити звiт Ревiзора ПрАТ "ТВП "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" за 2016 рiк та висновок Ревiзора по рiчному звiту i балансу товариства за 2016 рiк.

6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк, порядку розподiлу прибутку (або покриття збиткiв) за 2016 рiк. Визначення та розподiл планових показникiв прибутку на 2017 рiк.
Прийнято:  затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк. 
Отриманий прибуток вiд результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк в сумi 98,1 тис. грн. розподiлити наступним чином:
- резервний фонд не менше  5 % - 5,0 тис. грн.
- фонд розвитку виробництва  - 17,6 тис. грн.
- дивiденди - 75,5 тис.грн, 
Затвердити плановi показники прибутку на 2017 рiк у розмiрi  49,0  тис. грн.
- резервний фонд не менше  5 % -  2,5 тис. грн.
- фонд розвитку виробництва -  46,5 тис .грн.

7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства", шляхом викладення Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Прийнято: затвердити Статут приватного акцiонерного товариства в новiй редакцiї з урахуванням змiн та доповнень вiдповiдно до вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства";
-Головi зборiв Товариства делегувати право пiдпису Статуту товариства в редакцiї затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2017 року.
-Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 10 квiтня 2017 року

8. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства
Прийнято: Затвердити в запропонованiй редакцiї внутрiшнi Положення Товариства:
-Положення про Загальнi Збори Товариства;
-Положення про Наглядову раду Товариства;
-Положення  про Виконавчий орган (Директор).

Вид загальних зборів
чергові
позачергові


X
Дата проведення
22.12.2017
Кворум зборів
100
Опис
Розгляд питань порядку денного ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" вiд "22" грудня 2017 року.
Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, становить 4 (чотири) осiб, якi володiють у сукупностi 4900 (чотири тисячi дев'ятсот) штук простих iменних акцiй, на суму 49000, 00 грн. (сорок дев'ять тисяч гривень 00 копiйок), що становить 100 % Статутного капiталу Товариства. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГI-ВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" вiдповiдно до укладених акцiонерами Товариства вiд власного iменi договорiв про обслуговування рахунку у цiнних па-перах з обраною емiтентом депозитарною установою складає 4525 (чотири тисячi п'ятсот два-дцять п'ять)  штук. Вiдповiдно до Закону України "Про депозитарну систему України" та листа НКЦПФР № 08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року до визначення кворуму прийнятi 4525 голосiв акцiонерiв ПРАТ "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", якi дають право на голосування з усiх питань, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв акцiо-нерiв.
4) Результати  реєстрацiї:
Для участi у Загальних зборах зареєструвались всього 2 (два) акцiонера, з них 2 (два) акцiонера з правом голосу, якi сукупно володiють 4525 штуками голосуючих акцiй ПРАТ "ТОР-ГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що дорiвнює 4525 голо-сам, що складає 100% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв, якi мають право приймати участь у голосуваннi (92,346938% вiд загальної кiлькостi акцiй ПРАТ "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"). Перелiк акцiонерiв, якi зареєструва-лись для участi у Загальних зборах акцiонерiв, додається (додаток 1 до Протоколу).
Загальнi збори акцiонерiв вважаються правомочними.
Кворум Загальних зборiв становить 100%. Згiдно статтi 41 Закону України "Про акцiоне-рнi товариства" Загальнi збори акцiонерiв мають кворум для прийняття рiшень.
        
З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв.
Рiшення:
Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї  -  Кирик Л. М.; 
Член Лiчильної комiсiї  -  Толстова Ю. В.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв, затвердження порядку проведення загальних зборiв (регламенту зборiв)
Рiшення:
2.1.  Для проведення Загальних зборiв акцiонерiв обрати Голову та секретаря зборiв у наступному складi:
Голова зборiв - Рибак Ж. К.;
Секретар зборiв - Коротченко Л. О.
2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв):
- виступи по питаннях порядку денного  - до 20 хв.;
- запитання, довiдки доповiдачам - до 15 хв.;
- збори провести без перерви.
 			
З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
3. Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах
Рiшення: 
3.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосу-вання: бюлетень для голосування засвiдчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, про-шнурованим та  засвiдченим печаткою Товариства.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
4. Про припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом його реорганiзацiї (перетворення) в То-вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УК-РТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
Рiшення:
4.1. Прийняти рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства "ТО-РГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом його перетво-рення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" (код ЄДРПОУ 05470294, мiсцезнаходження: Україна, 20700, Черкаська обл., мiсто Смiла, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, будинок 2), яке вiдповiдно до Цивiль-ного кодексу з моменту державної реєстрацiї виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язкiв Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБ-НИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
5. Про порядок i умови здiйснення припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетво-рення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМ-СТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
Рiшення: 
5. Вiдповiдно до дiючого законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здiйснення перетворення:
5.1. Протягом 3 (трьох) робочих днiв з дати прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКР-ТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" Приватне акцiоне-рне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" письмово повiдомляє про це орган, що здiйснює державну реєстрацiю, та подає йому не-обхiднi документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рiшення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, для оприлюднення вiдповiдних вiдомостей у порядку, встановленому чинним законодавст-вом.
5.2. Протягом 10 (десяти) робочих днiв пiсля прийняття рiшення про припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКР-ТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" Приватне акцiоне-рне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" подає до НКЦПФР документи на зупинення обiгу акцiй товариства.
5.3. Приватне акцiонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" проводить iнвентаризацiю активiв та пасивiв.
5.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днiв з дати прийняття рiшення про припи-нення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдаль-нiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" Приватне акцiонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕ-РIАЛИ" письмово повiдомляє про це кредиторiв та публiкує в офiцiйному друкованому ви-даннi повiдомлення про ухвалене рiшення.
Вимоги кредиторiв задовольняються протягом 2 (двох) календарних мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про прийняте рiшення щодо припинення Приватного акцiо-нерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIА-ЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
Згiдно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акцiонернi товариства" кредитор, вимоги якого до акцiонерного товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр товариства однiєї з таких дiй: 
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи по-руки; 
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та вiд-шкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж товариством та кре-дитором. 
У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю частиною, до това-риства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним.
5.5. Пiсля закiнчення строку пред'явлення вимог кредиторiв (спливу 2-х мiсяцiв з дня оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шля-хом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБ-НИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ") Приватне акцiонерне товариство "ТОР-ГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" складає передавальний акт, який має мiстити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язкiв товариства, що припиняється, стосовно всiх його кредиторiв та боржникiв, включаючи зобов'язання, якi оспорюються сторонами.
5.6. Не ранiше нiж через 2 (два) календарних мiсяцi пiсля оприлюднення повiдомлен-ня про прийняте рiшення щодо припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОР-ГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторiв, Прива-тне акцiонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУД-МАТЕРIАЛИ" проводить загальнi збори акцiонерiв, на яких затверджується передаваль-ний акт, та проводить установчi збори Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТО-РГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ". Учасники створюва-ного Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" ухвалюють рiшення про затвердження статуту та об-рання органiв управлiння вiдповiдно до вимог законодавства.
5.7. Протягом 10 (десяти) робочих днiв з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акцiонерiв, Приватне акцiонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРО-БНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" подає визначенi чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрацiї випуску акцiй та анулювання свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИ-РОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
5.8. Пiсля отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрацiї випуску акцiй Приватне акцiонерне товариство "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УК-РТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИ-ЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрацiї новоутворе-ної юридичної особи - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБ-НИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
Кожен з етапiв перетворення буде проходити у вiдповiдностi та в строки, вста-новленi дiючим законодавством.
Вiдповiдно до чинного законодавства розмiр Статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУД-МАТЕРIАЛИ", що створюється шляхом перетворення акцiонерного товариства, на дату його створення буде дорiвнювати розмiру Статутного капiталу Приватного акцiонер-ного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмiр статутного ка-пiталу зменшується на загальну номiнальну вартiсть акцiй, що не пiдлягають обмiну).
Акцiї Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИ-ЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" конвертуються в частки Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" та розподiляються серед його учасникiв.
Розподiл часток Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРО-БНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" вiдбувається iз збереженням спiввiдно-шення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi Приватного ак-цiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕ-РIАЛИ", що перетворюється, а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн. буде дорi-внювати вартостi частки в розмiрi 10,00 грн. Коефiцiєнт конвертацiї акцiй в частки в статутному капiталi становить 1.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
6. Про затвердження плану перетворення Товариства.
Рiшення:
6.1. Затвердити План перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" в Товариство з об-меженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМА-ТЕРIАЛИ" (додається) згiдно ст. 81 Закону України "Про акцiонернi товариства".

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
7. Про призначення комiсiї з припинення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГI-ВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" (надалi - Комiсiя), обран-ня персонального складу Комiсiї у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Надання Комiсiї з припинення доручень по виконанню передбачених за-конодавством України дiй щодо реорганiзацiї Товариства.
Рiшення: 
7.1. Покласти виконання функцiй Комiсiї з припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" на ви-конавчий орган Товариства та обрати до складу Комiсiї:
- Рибак Жанна Костянтинiвна - Голова Комiсiї, iдентифiкацiйний номер 1901303568, зареєстрована за адресою: Україна, м. Смiла, вул. Ленiна, б. 73 , кв. 2;
- Рибак Максим Вiкторович - член Комiсiї, iдентифiкацiйний номер 1901303568, за-реєстрована за адресою: Україна, м. Смiла, вул. Косiора, б. 19 , кв. 16;
7.2. Мiсцезнаходження Комiсiї з припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ": Україна, 20700, Черкаська обл., мiсто Смiла, ВУЛИЦЯ МАЗУРА, будинок 2.
7.3. Надати Комiсiї з припинення повноваження на виконання передбачених законо-давством України дiй щодо реорганiзацiї (перетворення) Товариства.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
8. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-РИСТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення.
Рiшення::
8.1. Вiдповiдно до частини 1 ст. 82 Закону України "Про акцiонернi товариства", протягом 30 днiв з дати прийняття загальними зборами рiшення про припинення акцiо-нерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особi Комiсiї з припинення, зо-бов'язане письмово повiдомити про це кредиторiв товариства i опублiкувати в офiцiй-ному друкованому органi повiдомлення про ухвалене рiшення та про порядок i строк за-явлення кредиторами  вимог до нього.
8.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних мiсяцi з дня оприлюднення  повiдомлення  про  прийняте рiшення щодо при-пинення  Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМС-ТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення вiдповiдно до ст. 105 Цивiльного ко-дексу України.
8.3. Згiдно з частиною 2 ст. 82 Закону України "Про акцiонернi товариства" кре-дитор, вимоги якого до акцiонерного товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 20 (двадцяти) днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здiйснення на вибiр товариства однiєї з таких дiй: 
- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв застави чи по-руки; 
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та вiд-шкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж товариством та кре-дитором. 
У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цiєю частиною, до то-вариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд товариства вчинен-ня додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
9. Про проведення iнвентаризацiї та призначення iнвентаризацiйної комiсiї
Рiшення:
9.1. Створити Iнвентаризацiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" у складi:
- Рибак Ж. К.  - Голова Комiсiї;
- Коротченко Л. О. - член Комiсiї.
9.2. Iнвентаризацiйнiй комiсiї Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" виконати усi необхiднi дiї щодо проведення iнвентаризацiї активiв та зобов'язань Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" з поданням ре-зультатiв проведення iнвентаризацiї до Комiсiї з припинення.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
10. Про затвердження умов та порядку викупу акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-СТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" у акцiонерiв, якi голосували проти прийняття рiшення про припинення товариства шляхом його перетво-рення.
Рiшення:
10.1. У зв'язку з тим, що за рiшення про припинення товариства шляхом його пе-ретворення вiддано 100 (сто) % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зага-льних зборах акцiонерiв та є власниками голосуючих акцiй, умови та порядок викупу акцiй у акцiонерiв не затверджувати.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
11. Про затвердження порядку, строкiв та умов обмiну акцiй, випущених ПРИВАТНИМ АК-ЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМА-ТЕРIАЛИ", на частки у статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОР-ГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
Рiшення:
11.1. При реорганiзацiї Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИ-РОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" все його майно, права, грошовi кош-ти, зобов'язання та iншi обов'язки переходять до його правонаступника.
11.2. Акцiї Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIД-ПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" конвертуються у частки Товариства з обмеже-ною вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIА-ЛИ", що створюється шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства "ТО-РГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", та розподiляються серед його учасникiв.
11.3. Кожен з акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИ-РОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" має право отримати частку у ста-тутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИ-ЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", що створюється шляхом перетворення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКР-ТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".
11.4. Розподiл часток Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" вiдбувається iз збереженням спiв-вiдношення кiлькостi акцiй, що було мiж акцiонерами у статутному капiталi Приватно-го акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУД-МАТЕРIАЛИ", що перетворюється.
11.5. Акцiї товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товарист-ва-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв з коефiцiєнтом 1, а саме: 1 акцiя номiнальною вартiстю 10,00 грн. дорiвнює вартостi частки в 10,00 грн., тобто ро-змiр частки, яким буде володiти учасник в статутному капiталi Товариства з обмеже-ною вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIА-ЛИ" дорiвнюватиме сумарнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якими володiв акцiонер в ста-тутному капiталi Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПI-ДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ". 
11.6. Не пiдлягають конвертацiї акцiї, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцiй.
З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
12. Про зупинення обiгу акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"      
Рiшення:
12.1. В зв'язку з прийнятим рiшенням про припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" Комi-сiї з припинення у встановлений строк - 10 робочих днiв з моменту прийняття рiшення, подати пакет документiв до НКЦПФР для зупинення обiгу акцiй Товариства.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
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
28.05.1998
54/23/1/98
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA2302511009
Акція проста документарна іменна
Документарні іменні
10
4 900
49 000
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 28.05.1998 року № 1/23/1/2011 видане 08.10.2008 року видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть. 
КОД  ISIN UA2302511009 недiйсний з 12.03.2011 року.
06.01.2011
1/23/1/2011
Черкаське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000113880
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
4 900
49 000
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ЗАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 06.01.2011 року № 1/23/1/2011 видане 06.01.2011 року видане Черкаським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вважати таким, що втратило чиннiсть. 
06.01.2011
1/23/1/2011
Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000113880
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
4 900
49 000
100
Опис
Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Лiстинг/делiстинг цiнних паперiв не здiйснювався.Додаткова емiсiя цiнних паперiв не проводилась.Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв ПрАТ ТВП "Укрторгбудматерiали" вiд 06.01.2011 року № 1/23/1/2011 видане 12.06.2012 року  Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Розпорядження № Р№39-КФ-З вiд 31.01.2018 про зупинення обiгу, у зв'язку з перетворенням.
XII. 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, всього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
28,6
31,1
0
0
28,6
31,1
  будівлі та споруди
13,5
11,9
0
0
13,5
11,9
  машини та обладнання
0,7
7
0
0
0,7
7
  транспортні засоби
3,3
2,4
0
0
3,3
2,4
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
11,1
9,8
0
0
11,1
9,8
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
28,6
31,1
0
0
28,6
31,1
Опис
Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик. 
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтноко перiоду становить 194,6 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 204,8 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 10,2 тис.грн., на кiнець звiтного перiоду становить 7,7 тис. грн.
Сума нарахованого зносу основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 166,0 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду становить 173,7 тис.грн.
Основнi засоби  за первiсною вартiстю на  початок перiоду:
-будiвлi та споруди  77,1   тис. грн.
-транспортнi засоби 75,4 тис. грн.
-iншi 42,0 тис. грн.
Основнi засоби за первiсною вартiстю на кiнець перiоду:
-будiвлi та споруди 77,1 тис. грн.
-транспортнi засоби 77,6 тис. грн.
-iншi 50,0 тис. грн.
Знос основних засобiв на кiнець перiоду:
-будiвлi та споруди 1,6 тис. грн.
-транспортнi засоби 3,1 тис. грн.
-iншi 3,0  тис. грн.
Майже всi основнi засоби використовуються в господарськiй дiяльностi з моменту їх введення в експлуатацiю, тому  ступiнь їх зносу значний, а саме по основних групах в процентному вiдношеннi вiн складає:
-будiвлi та споруди  84,5 %
-транспортнi засоби  96,9 %
-iншi  66,5 %
Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає.Товариство не орендувало але  надавало в оперативну оренду основнi засоби (а саме примiщення). Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
623,9
512,3
Статутний капітал (тис.грн)
49
49
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
49
49
Опис
Метою аудиту розрахунку чистих активiв товариства є встановлення вiрогiдностi даних первинних документiв щодо визначення доходiв i витрат та формування фiнансових результатiв, повноти та своєчасностi вiдображення первинних даних в облiкових регiстрах, вiдповiдностi методики облiку доходiв вiд реалiзацiї, iнших операцiйних, фiнансових доходiв, надзвичайних доходiв та методики облiку витрат чинним нормативним документам.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.

Висновок
На пiдставi аналiзу даних, зафiксованих на бухгалтерських рахунках, документiв, звiтiв та iнших аудиторських дослiджень можна зробити висновок, що розрахункова вартiсть чистих активiв 623,9 тис. грн. є бiльшою вiд статутного та скоригованого капiталу товариства, який складає 49,0 тис.  грн., що вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України.

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
30,3
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
48,2
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
78,5
X
X
Опис
Поточнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду становить 78,5 тис. грн.
Розрахунки з бюджетом 30,3 тис.грн.
Iншi зобов'язання 48,2 тис.грн.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
Вид інформації
1
2
3
10.04.2017
07.03.2017
Відомості про проведення загальних зборів
22.12.2017
20.11.2017
Відомості про проведення загальних зборів
28.08.2017
29.08.2017
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
22.12.2017
26.12.2017
Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду 
22.12.2017
26.12.2017
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
1
0
2
2016
1
0
3
2017
2
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (запишіть)


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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (запишіть)


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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 (запишіть)
У звiтному перiодi загальними зборами акцiонерiв (вищим органом управлiння) Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ", якi вiдбулися 22 грудня 2017 року (Протокол №2 вiд 22.12.2017 р.), було прийнято рiшення щодо припинення Приватного акцiонерного товариства "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ" шляхом перетворення в Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО <УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ".

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства 
Iнша iнформацiя вiдсутня.
Інше (зазначити)
Iнша iнформацiя вiдсутня.

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Черговi загальнi зборiв акцiонерiв вiдбулися  <10> квiтня 2017 року.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися <22> грудня 2017 року.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
0
членів наглядової ради - акціонерів
0
членів наглядової ради - представників акціонерів
0
членів наглядової ради - незалежних директорів
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так
Ні
Складу

X
Організації

X
Діяльності

X
Інше (запишіть)
Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Стратегічного планування

X
Аудиторський

X
З питань призначень і винагород

X
Інвестиційний

X
Інше (запишіть)
Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.нша iнформацiя вiдсутня.

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином 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)
Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.

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 (запишіть)


X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином 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 (запишіть)
 Статутом приватного акцiонерного товариства "Торгiвельно-виробничого пiдприємства "Укрторгбудматерiали" наглядова рада не передбачена.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

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
так
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
так
ні
так
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
ні
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
ні
так
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
ні
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
ні
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)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів

X
Положення про наглядову раду

X
Положення про виконавчий орган

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X
Положення про акції акціонерного товариства

X
Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах
Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу
ні
так
ні
ні
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Статут та внутрішні документи
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
ні
так
так
ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
так
ні
ні
ні
ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Менше ніж раз на рік

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада

X
Виконавчий орган
X

Інше (запишіть)
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  так

З якої причини було змінено аудитора?

Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень

X
Не задовольняли умови договору з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X
Інше (запишіть)
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X

Наглядова рада

X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились

X
Інше (запишіть)
В минулому роцi перевiрку фiнансо-господарської дiяльностi здiйснював ревiзор i аудитор.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

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 10 відсотків голосів

X
Інше (запишіть)
Iнша iнформацiя вiдсутня.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так
Ні
Випуск акцій

X
Випуск депозитарних розписок

X
Випуск облігацій

X
Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
Інше (запишіть)
Акцiонерне товариство не визначилось щодо залучення iнвестицiй протягом наступних трьох рокiв. 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились
X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Модуль-Аудит"
2
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
38033179
3
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
53120, Україна, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Дибенка, буд. 59г, кв.1
4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
номер: 4508, дата видачі: 23.02.2012
5
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
Реєстраційний номер -, серія -,  номер -, дата видачі , строк дії -
6
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
номер: 0491, дата видачі: 25.09.2014
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2017 по 31.12.2017
8
Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
02 - із застереженням
9
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
-
10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 07/2018, дата: 02.04.2018
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 02.04.2018,  дата закінчення: 24.04.2018
12
Дата аудиторського висновку (звіту)
24.04.2018
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
4 000,00



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2018.01.01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГIВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "УКРТОРГБУДМАТЕРIАЛИ"
за ЄДРПОУ
05470294
Територія
Черкаська область, м.Смiла
за КОАТУУ
7110500000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
за КВЕД
47.52
Середня кількість працівників, осіб: 5
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 20700, Черкаська обл., Смiлянський р-н, мiсто Смiла, вулиця Мазура будинок 2, (04733) 4-72-61

1. Баланс
на 31.12.2017 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД
1801006
Актив
Код рядка
На початок звітного року
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи



Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
28,6
31,1
    первісна вартість
1011
194,6
204,8
    знос
1012
(166)
(173,7)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
28,6
31,1
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
519,9
631,8
    у тому числі готова продукція
1103
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
0,6
1,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
2,1
6
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
0,6
3,1
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
14
29,2
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
537,2
671,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
565,8
702,4

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
49
49
Додатковий капітал
1410
143,5
143,5
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
319,8
431,4
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
512,3
623,9
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
0
0
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
12,4
27,6
    розрахунками з бюджетом
1620
17,4
30,3
    у тому числі з податку на прибуток
1621
15,1
28,7
    розрахунками зі страхування
1625
0,7
1,8
    розрахунками з оплати праці
1630
21,9
18,3
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
1,1
0,5
Усього за розділом III
1695
53,5
78,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
565,8
702,4

2. Звіт про фінансові результати
за 2017 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД
1801007
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
2738,4
1780,5
Інші операційні доходи
2120
0
0
Інші доходи
2240
0
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
2738,4
1780,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(2088,7)
(1320,5)
Інші операційні витрати
2180
(371,9)
(326,3)
Інші витрати
2270
(49,5)
(14,1)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(2510,1)
(1660,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
228,3
119,6
Податок на прибуток
2300
(41,1)
(21,5)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
187,2
98,1

Керівник				Рибак Жанна Костянтинiвна

Головний бухгалтер			Коротченко Людмила Олексiївна


