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А кціонерне Товариство «Б УД ІН Д УС ТРІЯ» (далі за текстом - Товариство) створене
та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Закону України «Про господарські товариства» та інших
нормативних актів, чинних на території України.
Товариство здійсню є господарську діяльність з метою задоволення суспільних
потреб у продукції, роботах та послугах, а також отримання прибутку і реалізації на основі
одержаного прибутку соціальних та економ ічних інтересів акціонерів та членів трудового
колективу Товариства.
Товариство зареєстроване в Єдиному держ авном у реєстрі реєстрації юридичних
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будівельних матеріалів.
Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші
цінності, вартість яких відображається в балансі Товариства.
Джерелам и ф ормування майна Товариства є:
грошові та майнові вклади Акціонерів до статутного капіталу;
доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а
також інш их видів господарської діяльності;
капітальні вкладення;
інші джерела, не заборонені законодавством.
Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів. Директор є
виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. До
компетенції Д иректора
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питань,
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поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виклю чної компетенції
Загальних зборів акціонерів.
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Основним видом діяльності Товариства за КВЕД - 2010 є:
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23.61 Виробництво виробів із бетону для будівництва.
Основними джерелами доходу Товариства у 2020 році були:
реалізація товарного бетону та будівельних розчинів;
реалізація залізобетонних виробів;
надання послуг доставки продукції;
реалізація інших будівельних матеріалів.
Результати діяльності Товариства з динамікою до минулих періодів відображені в
Балансі Товариства (Форма №1) та в Звіті про ф інансові результати (Форма №2).
Основні показники діяльності Товариства за 2020 рік:
вироблено 102,5 тис. м3 товарних бетонів, розчинів готових та залізобетонних
виробів;
отримано чистий дохід від реалізації товарів, робіт послуг у сумі 223,8млн. грн.;
вартість активів станом на 31.12.2020 року склала 58,8 млн. грн.;
вартість чистих активів станом на 31.12.2020 року склала 15,7 млн. грн.;
кількість працівників станом на 31.12.2020 року складає 148 осіб, з них 27 жінок.
У 2020 році Товариство прагнуло забезпечити найкращ і умови праці трудовому
колективу:
забезпечую чи періодичний перегляд оплати праці відповідно до ф інансових
можливостей Товариства, ринкових умов праці та вимог законодавства;
приділяючи значну увагу культурі виробництва, ф інансую чи заходи з охорони
праці та безпечної роботи на виробництві;
забезпечую чи робітників засобами індивідуального захисту та спецодягом;
забезпечую чи
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надаючи робітникам безкош товний пакет медичного страхування;
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навчання в учбових закладах та участі в семінарах та конф еренціях;
вкладаючи кошти у модернізацію та оновлення виробничого обладнання.
У 2020 році інженерними службами Товариства були розроблені і впроваджені
організаційно-технічні
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обладнання, інженерних мереж і технологічного оснащ ення виробництва, освоєння нових
видів продукції, а також на поліпш ення умов і охорони праці працюючих, а саме:
введено в експлуатацію нову артезіанську свердловину;
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бетонозміш увачів та інший виробничий інструмент;
проведено капітальний ремонт машини висадки голівок арматурних стержнів;
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проведена заміна бетонозміш увача СБ-138Б на бетонозміш увальному вузлі №
7;
проведено модернізацію та ремонт металоф орм;
проведено реконструкцію системи зо в н іш н ьо го в ід е о сп о сте р е ж е н н я ;
розпочато р об оти з облаш тування додаткового б е то н о зм іш ув а л ь н о го вузла;
замінені старі прилади освітлення на світлодіодні у виробничих пр и м іщ е н н ях
БЗВ №7 та вуличного освітлення на дільниці №3;
проведений ямковий ремонт дорожнього покриття по вулиці Індустріальна та на
території Товариства;
проведена заміна старих
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створено внутріш ню систему ІР-телефонії.
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реалізовано через закуповування матеріалів у провідних виробників будівельної галузі,
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виробництва. Продукція відповідає нормам ДСТУ, що засвідчується у паспорті якості на
продукцію.
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вбачає
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економічного розвитку країни та курсові ризики. Будівельна галузь - дуже чутлива до
економічних криз, що періодично відбуваються в країні, які в свою чергу знижую ть
платоспроможність населення і попит на житлове та нежитлове будівництво. Даний
чинник значно впливає на попит на продукцію Товариства та зумовлює зниження обсягів
виробництва продукції. Також, дуже важливим є ціновий ризик, оскільки виробництво
продукції товариства є матеріаломістким і собівартість продукції напряму залежить від цін
на матеріали, вартість їх доставки та вартості енергоресурсів. У 2020 році періодично
підвищ увалась вартість матеріалів, з урахуванням їх доставки та енергоресурсів, що
значно вплинуло на собівартість готової продукції в сторону зростання.
У подальш ому Товариство планує продовжити оновлення виробничого обладнання
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