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(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор



Кругляков О.Б.
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 30655877
4. Місцезнаходження: 61001, Харківська обл., м. Харкiв, Повстання (нова Захисникiв України), 7/8
5. Міжміський код, телефон та факс: (057) 732-78-32, (057) 732-78-32
6. Адреса електронної пошти: upo@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 24.04.2020, протокол № 1/2020. Затверджено Рiчну iнформацiю  (рiчний звiт) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" за 2019 рiк
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку



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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

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

7. Судові справи емітента
X
8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

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

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

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
1) інформація про випуски акцій емітента
X
2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
X
3) інформація про зобов'язання емітента
X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів

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

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

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

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

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

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

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Статутом ПрАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" (далi - Товариство) не передбачено створення Наглядової ради, рiчну iнформацiю емiтента затверджено рiчними зборами акцiонерiв, якi вiдбулись 24.04.2020 р.

До складу рiчної регулярної iнформацiї  емiтента за 2019 р. не включена наступна iнформацiя:

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, так, як емiтент немає лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.

Вiдомостi щодо участi емiтента в iнших юридичних осiб вiдсутня, так, як емiтент не приймав участi у будь-яких юридичних особах.

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так, як посади корпоративного секретаря в Товариствi не iснує.

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня - емiтент не проводить рейтингової оцiнки.

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня - емiтент не створював фiлiалiв, представництв чи iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Штрафнi санкцiї у емiтента в звiтному перiодi вiдсутнi.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня  -  емiтент у звiтному перiодi не отримував iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня - згiдно законодавства  дана iнформацiя не є обов'язковою для  розкриття приватними акцiонерними товариствами.

Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, вiдсутня - згiдно законодавства  дана iнформацiя не є обов'язковою для  розкриття приватними акцiонерними товариствами.

Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня - емiтент не випускав будь-якi облiгацiї. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом   вiдсутня - емiтент не випускав будь-якi iншi цiннi папери . 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня - емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Iнформацiя про забезпечення боргових цiнних паперiв вiдсутня - емiтент не випускає борговi цiннi папери.

Iнформацiя про придбання власних акцiй  емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював придбання власних акцiй.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не розкривається емiтентом, у зв'язку з тим, що  емiсiя цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)  емiтентом не здiйснюється.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - вiдсутня. Емiтент не здiйснює випуску будь-яких iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, працiвники емiтента володiють тiлькi акцiями, будь-яких цiнних паперiв немає.

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв немає.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня.

Iнформацiя вчинення значних правочинiв вiдсутня.

Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня.

Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть вiдсутня.

Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) вiдсутнiй.

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв  вiдсутня.

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня.

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду вiдсутнi.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня.

Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям вiдсутня.

Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду вiдсутня.

Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття вiдсутня.

Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.

Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року вiдсутнi.

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня.

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутня.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не проводилась.

Правила ФОН не розроблялись.

Рiчна фiнансова звiтнiсть Емiтента за 2019 рiк складається з дотриманням вимог Нацiональних положень бухгалтерського облiку (П(С)БО).
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"
3. Дата проведення державної реєстрації
	29.11.1999
4. Територія (область)
	Харківська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	92500
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)
	20
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля
	26.51 - Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї
	33.20 - Установлення та монтаж машин i устаткування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ХОД "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ, МФО 380805
2) IBAN
	UA433808050000000026007262526
3) поточний рахунок
	UA433808050000000026007262526
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ, МФО 380805
5) IBAN
	UA893808050000000026005262528
6) поточний рахунок
	UA893808050000000026005262528


16. Судові справи емітента

№ з/п
Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги
Стан розгляду справи
1
922/4044/17
СХIДНИЙ АПЕЛЯЦIЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Акцiонерне товариство "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"
ПрАТ "Укрпромобладнання"
Немає
Апеляцiйна скарга Акцiонерного товариства "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" (вх.№ 167Х), на ухвалу господарського суду Харкiвської областi вiд 12.12.2018, постановлену суддею Ольшанченко В.I. о 14:36 год. (повний текст ухвали складено 17.12.2018), у справi №922/4044/17, за позовом Акцiонерного товариства "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод", м. Новомосковськ, Днiпропетровська область, до Приватного акцiонерного товариства "Укрпромобладнання", м. Харкiв, про зобов'язання вчинити певнi дiї
Апеляцiйну скаргу АТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" задовольнити. Ухвалу господарського суду Харкiвської областi вiд 12.12.2018 у справi №922/4044/17 скасувати, заяву АТ "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" до ПрАТ "Укрпромобладанння" зад
Опис:
додаткової iнформацi немає
2
640/1332/19
КАСАЦIЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Акцiонерне товариство "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод"
ПрАТ "Укрпромобладнання"
Немає
Касацiйну скарга Приватного акцiонерного товариства "Укрпромобладнання" на постанову Схiдного апеляцiйного господарського суду вiд 15.02.2019 (головуючий суддя - суддя Лакiза В.В., суддi Здоровко Л.М., Плахов О.В.) у справi №922/4044/17 Господарського суду Харкiвської областi за позовом Акцiонерного товариства "Iнтерпайп Новомосковський трубний завод" до Приватного акцiонерного товариства "Укрпромобладнання" про зобов'язання вчинити певнi дiї
Вiдмовити у вiдкриттi касацiйного провадження у справi №922/4044/17 за касацiйною скаргою Приватного акцiонерного товариства "Укрпромобладнання" на постанову Схiдного апеляцiйного господарського суду вiд 15.02.2019. Дата набрання законної сили 11.04.2019
Опис:
додаткової iнформацi немає
XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
У товариствi дiє одноособовий виконавчий орган - Директор. Змiн у структурi виконавчого органу протягом 2019 р. не було.
В товариствi дiє одноособовий виконавчий орган - Директор, якому пiдпорядкованi: заступник директора, головний iнженер, головний економiст, головний бухгалтер, менеджер по збиту, прибиральниця.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в товариствi не створювалось. 
Вищим органом товариства є Загальнi збори акцiонерiв. 
Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства.
Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства у звiтному перiодi не було.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
У звiтному перiодi середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 20 (осiб), позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає, фонд оплати працi за 2019 рiк складає 1637,8 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився у порiвняннi з попереднiм роком. Кадрова програма щодо забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам пiдприємства спрямована насамперед на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї вже працюючих робiтникiв та прийняття на роботу пiдготовлених фахiвцiв вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї.

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

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Для облiку господарських операцiй пiдприємства застосовувати План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 30.11.1999 року. Для забезпечення необхiдної деталiзацiї облiкової iнформацiї дозволити вiддiлу бухгалтерiї вводити додатковi субрахунки другого, третього та четвертого порядкiв. Для облiку витрат пiдприємства застосовувати рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi"; з використанням рахункiв класу 8 "Витрати за елементами". 
Застосовувати на пiдприємствi журнально-ордерну систему облiку.
Для пiдтвердження достовiрностi балансу, керуючись Законом України, "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 - ХIY, положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язань станом на 30 листопада поточного року.
Iнвентаризацiю товарно-матерiальних цiнностей проводити щоразу при змiнi матерiально-вiдповiдальної особи або при встановленнi фактiв нестачi матерiальних цiнностей.
Iнвентаризацiю каси пiдприємства проводити один раз на рiк. 
У всiх iнших випадках об'єкти й перiодичнiсть проведення iнвентаризацiї визначаються директором пiдприємства на пiдставi чинного законодавства.
Методи облiкової полiтики пiдприємства
Основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи:
До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, вартiсть яких перевищує 6000 грн. iз очiкуваним термiном використання бiльше одного року.
До малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносити матерiальнi активи, вартiсть яких не перевищує 6000 грн. iз очiкуваним термiном використання бiльше одного року.
При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв застосовувати прямолiнейний метод, лiквiдацiйну вартiсть, термiни корисного використання (з урахуванням мiнiмально допустимих термiнiв корисного використання основних засобiв, встановлених податковим законодавством), встановленi i затвердженi наказом по пiдприємству. 
Нараховувати амортизацiю малоцiнних необоротних матерiальних активiв в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi.
Первiсну вартiсть основних засобiв збiльшувати на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням (модернiзацiя, модифiкацiя, реконструкцiя тощо) та ремонтом об'єкта, що призведуть до збiльшення очiкуваних економiчних вигод вiд використання об'єкта. Витрати, понесенi з метою пiдтримання об'єкта основного засобу у робочому станi, включати до складу витрат вiдповiдного перiоду. 
Переоцiнку об'єктiв основних засобiв, у випадках, якщо залишкова вартiсть окремого об'єкту бiльш нiж на 10% вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату балансу, проводити один раз на рiк станом на 1 грудня поточного року на пiдставi висновкiв i рекомендацiй iнвентаризацiйної комiсiї. 
Перевищення сум попереднiх дооцiнок об'єкта основних засобiв над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта включати до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням капiталу у дооцiнках при вибуттi цього об'єкта один раз на рiк.
Запаси:
Запаси визнаються активом, якщо у майбутньому iснує вiрогiднiсть, що пiдприємство отримає економiчну вигоду, пов'язану з їх використанням та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Для цiлей бухгалтерського облiку запаси включають: сировини, основнi та додатковi матерiали; незавершене виробництво у виглядi не закiнчених обробкою та зборкою деталi та вузли, вироби та технологiчнi процеси; готову продукцiю, виготовлену на пiдприємствi; товари у виглядi матерiальних цiнностей, якi придбанi (отриманi) i утримаються пiдприємством в цiлях подальшого продажу; малоцiннi та швидкозношуванi предмети, якi використовуються не бiльше одного року або нормального операцiйного циклу, якщо вiн не бiльше одного року.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх номенклатура або однорiдна група (вид).
Придбання (отримання) або виготовленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату, є собiвартiсть запасiв, яка складається з наступних фактичних витрат: сум, сплачених згiдно угод постачальникам, за вирахуванням непрямих податкiв; суми ввiзного мита; транспортно - заготiвельних витрат; iнших витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведення їх до стану, в якому вони придатнi для використання в запланованих цiлях.
Первiсна вартiсть запасiв, виготовлена за рахунок пiдприємства, визнається їх виробнича собiвартiсть, яка визначається згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати".
Оцiнку вибуття запасiв, проводити за методом ФIФО. 
Запаси вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. 
Заборгованiсть та забезпечення.
Величину резерву сумнiвних боргiв визначати за методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. Нараховувати суми резерву сумнiвних боргiв в кiнцi звiтного року на дату балансу.
Створити забезпечення для вiдшкодування витрат на виплату вiдпусток працiвникам пiдприємства з урахуванням нарахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. 
Витрати.
До собiвартостi запасiв вiдносити перелiк витрат за наступними статтями:
паливо i мастильнi матерiали (вартiсть палива i мастил для виконання технологiчних операцiй);
витрати на оплату працi (основна i додаткова заробiтна плата та iншi виплати основних працiвникiв);
роботи та послуги (вартiсть послуг електро-, тепло-, водо- та газопостачання, безпосередньо пов'язаних з виробничими процесами; вартiсть послуг власного та залученого транспорту на внутрiшньогосподарське перемiщення запасiв, продукцiї);
витрати на ремонт необоротних активiв (оплата працi робiтникiв, якi виконують ремонтнi роботи; вартiсть послуг стороннiх органiзацiй з технiчного обслуговування i поточного ремонту обладнання; вартiсть запасних частин та iнших матерiалiв, витрачених на поточний ремонт необоротних активiв, зайнятих в виробничих процесах);
 витрати на утримання необоротних активiв (оплата працi робiтникiв, якi обслуговують необоротнi активи (механiки, наладники та iн.); вартiсть послуг стороннiх органiзацiй, пов'язаних з утриманням та експлуатацiєю обладнання; вартiсть мастильних та iнших допомiжних матерiалiв, необхiдних для догляду за обладнанням; амортизацiя необоротних активiв, зайнятих в виробничих процесах);
iншi витрати (вартiсть спецодягу та спецвзуття, iнших малоцiнних та швидкозношуваних предметiв; платежi зi страхування майна; плата за оренду основних засобiв тощо);
загальновиробничi витрати.
До загальновиробничих витрат вiдносити:
витрати на управлiння виробництвом (оплата працi, вiдрахування на соцiальнi заходи та витрати на оплату службових вiдряджень);
амортизацiя необоротних активiв загальновиробничого призначення;
витрати на утримання та експлуатацiю необоротних активiв загальновиробничого призначення (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи робiтникiв, якi обслуговують необоротнi активи; вартiсть послуг стороннiх органiзацiй, пов'язаних з утриманням та експлуатацiєю обладнання; вартiсть мастильних та iнших допомiжних матерiалiв, необхiдних для догляду за обладнанням; витрати на операцiйну оренду основних засобiв);
витрати на ремонт необоротних активiв загальновиробничого призначення (оплата працi та вiдрахування на соцiальнi заходи робiтникiв, якi виконують ремонтнi роботи; вартiсть послуг стороннiх органiзацiй з технiчного обслуговування i поточного ремонту обладнання; вартiсть запасних частин та iнших матерiалiв, витрачених на поточний ремонт необоротних активiв);
витрати на опалення, освiтлення, водопостачання, водовiдведення та iнше утримання загальних примiщень виробничого призначення;
витрати на пожежну охорону;
витрати на охорону працi i технiку безпеки;
витрати на охорону навколишнього природного середовища (витрати на експлуатацiю та утримання очисних споруд; витрати на зберiгання та знищення екологiчно небезпечних вiдходiв; витрати на очищення стiчних вод);
Загальновиробничi витрати розподiляти пропорцiйно загальнiй сумi витрат .
Змiни в облiковiй полiтицi
Основою пiдготовки фiнансової звiтностi малого пiдприємства ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" є чиннi нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку. 
Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємства за 12 мiсяцiв, яка складена станом на 31 грудня 2019 року пiдготовлена у вiдповiдностi з вимогами нацiонального положення (стандарт) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25 лютого 2000 р. № 39 зi змiнами та доповненнями.
З 29 жовтня 2019 року внесло змiни в облiкову полiтику ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ". В зв'язку зi змiнами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" та П(С)БО 11 "Зобов'язання" роздiл 2 "Методи облiкової полiтики", п. 2.3 "Заборгованiсть та забезпечення", доповнили: Всi довгостроковi зобов'язання (як дебiторськi, так i кредиторськi) пiдлягають дисконтуванню. Тобто на дату балансу будь - якi довгостроковi зобов'язання необхiдно вiдображати за справжньою вартiстю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" понад десять рокiв працює на ринку промислового обладнання України. Товариство спецiалiзується на постачаннi вимiрювальної технiки та рiзноманiтного обладнання пiдприємствам електротехнiчного, машинобудiвного, хiмiчного та паливно-енергетичного комплексу України.
Основнi клiєнти: пiдприємства групи МЕТIНВЕСТ, ДТЕК, атомнi електростанцiї України.
Товариство є офiцiйним представником i дилером на територiї України провiдних заводiв-виготовлювачiв: ТОВ "НВП "ОРГСИНТЕЗ", ТОВ "ЕНЕРГОСОЮЗ", ТОВ "КИЦ", ФГУП СКБ ИРЕ РАН, Sfere Electric, ТОВ "БАЛТЕХ" та iншi.  
Основними конкурентами є: ТОВ "КЕАЗ", ТОВ "СЕЗ-Україна" та iншi.
Перспективами розвитку емiтента є розширення ринку збиту. З метою розширення ринку збиту Товариство придiляє особливу увагу якостi обслуговування замовникiв, а саме вирiшує питання постачання обладнання високої якостi у мiнiмальнi строки вiд замовлення продукцiї до постачання на склад замовника. А також придiляє особливу увагу розширенню ринку збиту обладнання, у тому числi на експорт.
Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть Товариства пов'язанi, насамперед, з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження на виробникiв; полiтичнi кризи i таке iнше, що не дає змоги довгостроково на перспективу планувати дiяльнiсть.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
За останнi п'ять рокiв ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" було придбано активiв на суму 225 381,0 тис. грн. Вiдчуження активiв на суму 219 751,7 тис. грн. Товариство не планує значних придбань, пов'язаних з його господарською дiяльнiстю.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Всi основнi засоби є власнiстю товариства та знаходяться за мiсцем його розташування. Ступень використання основних засобiв 100%.
Екологiчних питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства - немає.  Товариство планує провести поетапну замiну старого обладнання на нове бiльш потужне по мiрi надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї виробленою продукцiї.
Iнших обмежень на використання майна немає.
Вiд сезонних змiн дiяльнiсть товариства не залежить.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Господарська дiяльнiсть Товариства пов'язана з наступними зовнiшнiми та внутрiшнiми факторами ризику:
- нестабiльна полiтично-економiчна ситуацiя, продовження вiйськового конфлiкту на сходi країни, що ускладнює доступ до ринкiв ряду регiонiв України;
- iстотна девальвацiя нацiональної валюти, валютнi ризики;
- високий рiвень конкуренцiї та насиченостi ринку;
- ризики погiршення фiнансово-платiжної дисциплiни основних контрагентiв, що може призвести до загострення дефiциту обiгових коштiв;
- посилення фiскального тиску, постiйнi змiни у Податковому кодексi України вiдносно адмiнiстрування, методiв розрахункiв та ставок податкiв, зборiв, вiдшкодування ПДВ, що вносить певну нестабiльнiсть у роботу галузi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Полiтика Товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної господарської дiяльностi та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками продукцiї, оплату працi персоналу; фiнансування технiчного переозброєння Товариства; досягнення максимальних економiчних та фiнансових показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; безперервне вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi Товариства. Фiнансування пiдприємства у 2019 роцi вiдбувалось тiльки за рахунок власних обiгових коштiв. Товариство має достатньо робочого капiталу для поточних потреб. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв).

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
У 2020 роцi Товариство планує зберегти позицiї на ринку України та збiльшити експортнi поставки. 
Суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства в майбутньому можуть вплинути такi зовнiшнi фактори, як:
- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiї державних органiв;
- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;
- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;
- непередбаченi дiї конкурентiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки Товариством не здiйснювались, витрат що до цього у звiтному роцi не має.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Додаткової iнформацiї для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi, товариство надати не може.


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв
Вищий орган управлiння Товариства
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Директор
Одноосiбний виконавчий орган Товариства
Кругляков Олександр Борисович
Ревiзор
Одноосiбний контролюючий орган Товариства
Гупалiк Олена Костянтинiвна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
директор
Кругляков Олександр Борисович
1957
вища
45
ДП ХРЗ "Протон", 31733589, начальник ВДВ
25.11.1999, безстроково

Опис:
Посадова особа у звiтному роцi не отримувала винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Оплата працi за виконання своїх обов'язкiв здiйснюється згiдно штатному розпису. Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
2
головний бухгалтер
Сорочан Наталiя Вiкторiвна
1975
вища
23
ПП "Володар 2005", 33410201, директор
10.06.2011, безстроково

Опис:
Посадова особа у звiтному роцi не отримувала винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Оплата працi головного бухгалтера за виконання своїх обов'язкiв здiйснюється згiдно штатному розпису. Призначена на посаду вiдповiдно до наказу керiвника № 3 вiд 10.06.2011 року. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. У звiтному роцi посад на будь-яких iнших пiдпрємствах не обiймала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
3
ревiзор
Гупалiк Олена Костянтинiвна
1963
вища
33
ДП "Радiореле", 32444638, iнженер
29.10.2010, 3 роки

Опис:
Змiни посадової особи у звiтному роцi не було. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелiк попереднiх посад протягом останнiх п'яти рокiв: технiчний директор, заступник директора. Обiймає посаду заступника директора ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ". Посадова особа у звiтному роцi не отримувала винагороди, в тому числi в натуральнiй формi. Оплата працi за виконання своїх обов'язкiв здiйснюється згiдно штатному розпису. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

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




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
директор
Кругляков Олександр Борисович
0
0
0
0
головний бухгалтер
Сорочан Наталiя Вiкторiвна
0
0
0
0
ревiзор
Гупалiк Олена Костянтинiвна
5
50
5
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Посадовi особи товариства у звiтному роцi не звiльнялися. Винагород або компенсацiй посадовi особи емiтента не отримували. В разi їх звiльнення посадовi особи отримають винагороди та компенсацiї згiдно чинного законодавства України.
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)




Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Гупалiк Олена Костянтинiвна
50
Таратухiна Євгенiя Валентинiвна
50
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Iнформацiя про товариство.
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 30655877
Органiзацiйно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Мiсцезнаходження юридичної особи: юридична та фактична адреса: 61001, Харкiвська обл., 
                                           мiсто Харкiв, майдан Повстання (нова назва Захисникiв України), будинок 7/8
Дата державної реєстрацiї: 29.11.1999р., номер запису в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб 
                                                   пiдприємцiв № 1 480 120 0000 029335
офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство:  
http://www. upo.com.ua
адреса електронної пошти: upo@ukr.net

Директор ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" - Кругляков Олександр Борисович, головний бухгалтер ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" - Сорочан Наталiя Вiкторiвна.  
Сумiсну дiяльнiсть з iншими пiдприємствами ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" не здiйснює.

Спецiальнi лiцензiї та дозволи на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi:
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" спецiальних лiцензiй та дозволiв на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi не має.

Аналiз результатiв дiяльностi ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" показав, що у 2019 р. в порiвняннi з 2018 р. товарообiг збiльшився як в дiючих, так i в порiвнянних цiнах, зменшився рiвень доходу вiд реалiзацiї i витрат на реалiзацiю в 0,92 рази до товарообiгу.

ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" понад десять рокiв працює на ринку промислового обладнання України. Товариство спецiалiзується на постачаннi вимiрювальної технiки та рiзноманiтного обладнання пiдприємствам електротехнiчного, машинобудiвного, хiмiчного та паливно-енергетичного комплексу України. В перспективi пiдприємство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi. Перспективнiсть подальшого розвитку емiтента залежить вiд законодавчих змiн, вона пов'язана iз забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлiнських рiшень вiдповiдно до змiн зовнiшнього середовища. Перспективи подальшого розвитку пiдприємства визначаються рiвнем ефективностi реалiзацiї фiнансової та iнновацiйної полiтик, покращення кадрового забезпечення, успiшної реалiзацiї маркетингових програм тощо. Для Товариства необхiдним є розроблення та запровадження рацiональної економiчної полiтики розвитку з метою досягнення ефективних результатiв своєї дiяльностi та конкурентоспроможностi пiдприємства.

2. Інформація про розвиток емітента
ПрАТ "Укрпромобладнання" (надалi - Товариство) є правонаступником майна, майнових прав та обов'язкiв закритого акцiонерного товариства "Укрпромобладнання", зареєстрованого 29.11.1999 р. виконавчим комiтетом Харкiвської мiської ради  за  № 04059243Ю0016331.
Рiшенням загальних зборiв, якi вiдбулися 25.03.2011 р. (протокол  № 1/2) було прийнято рiшення про змiну типу Закритого акритого акцiонерного товариства на Приватне акцiонерне товариство "Укрпромобладнання " та прийнято рiшення про змiну найменування товариства на Приватне акцiонерне товариство "Укрпромобладнання".
Зареєстрований статутний капiтал ПрАТ "Укрпромобладнання" у розмiрi 92500 грн. сплачений повнiстю у попереднiх перiодах вiдповiдно до установчих документiв. Статутний капiтал розподiлено на 10 простих iменних акцiй. Змiн у розмiрi статутного капiталу протягом 2019 року не вiдбувалось
Важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл) не було.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в товариствi не створювалось. Iснуюча структура оптимальна для нормальної дiяльностi пiдприємства. Товариство очолює Директор. Вищим органом Товариства являються загальнi збори акцiонерiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi у звiтному перiодi не було.
У 2019 роцi ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" виконувало операцiї на ринку промислового обладнання України, а саме операцiї з постачання вимiрювальної технiки та рiзноманiтного обладнання пiдприємствам електротехнiчного, машинобудiвного, хiмiчного та паливно-енергетичного комплексу України. Результатом господарської дiяльностi Товариства у звiтному роцi є чистий прибуток у сумi 1356,8 тис.грн.
Основнi ризики - зменшення попиту на електротехнiчне обладнання. З метою зменшення ризикiв товариство придiляє особливу увагу якостi обслуговування замовникiв, а саме вирiшує питання постачання обладнання високої якостi у мiнiмальнi строки вiд замовлення продукцiї до постачання на склад замовника.
Згiдно зi Статутом, ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" є юридичною особою, має самостiйний баланс.
Види дiяльностi ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ":
26.51 Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї;
 46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами;
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля (основний);
73.20 Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
33.20 Установлення та монтаж машин i устатковання
Власники акцiй
Власниками акцiй ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" згiдно реєстру власникiв цiнних паперiв є 2 особи, а саме:
- фiзичнi особи у кiлькостi 2 особи, у яких 10 штук акцiй, або 46 250 гривень що складає 100 % статутного капiталу.
ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" має двох акцiонерiв - фiзичних осiб, у яких пакет акцiй бiльш нiж 10% статутного капiталу товариства, що складає - 100 % статутного капiталу. 
Випуск акцiй: 	
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (простих iменних) видане Харкiвським територiальним управлiнням державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 07.12.2010р., дата реєстрацiї 07 грудня 2010р. реєстрацiйний № 298/20/1/10. 
Результати дiяльностi
У 2019 роцi ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" виконувало операцiї на ринку промислового обладнання України, а саме операцiї з постачання електротехнiчного обладнання. 
Програми пенсiйного забезпечення
Товариство здiйснює єдиний соцiальний внесок за ставками та в розмiрах визначених законодавством України. Нiяких iнших програм пенсiйного забезпечення Товариство не використовує. Будь-якi можливi одноразовi платежi працiвникам, що виходять на пенсiю, ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" визнає витратами перiоду, в якому такi виплати здiйснювалися.
Пов'язанi сторони
Операцiї з ключовим керуючим персоналом
В 2019 роцi Товариство здiйснило нарахування ключовому керуючому персоналу у виглядi заробiтної плати та iнших нарахувань у сумi 357,7 тис. грн. 
 Подiї пiсля звiтної дати
Свiтова пандемiя коронавiрусу (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю його подальшого поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв господарювання.
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" на виконання  постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ № 215 вiд 16.03.2020,  № 239 вiд 25.03.2020,  № 241 вiд 29.03.2020,  № 242 вiд 20.03.2020, № 255 вiд 02.04.2020/ працює не в штатному режимi.
Керiвництво ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" проводить оцiнку можливого негативного впливу на обсяги продажу сегментiв ринку в яких дiє товариство.
Той негативний вплив може вплинути на оцiнки справедливої вартостi, втрат знецiнення, а також на оцiнки кредитних ризикiв.
Результати таких оцiнок керiвництво ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" передбачає застосувати при складаннi  рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 
 Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 
                         на фiнансово-господарський стан Товариства
Змiни власникiв не вiдбулось.
Не порушувалося справи про банкрутство, не виносились ухвали про його санацiю.
Не порушувалися справи  про утворення фiлiй, представництв, про зменшення статутного капiталу
Ймовiрнiсть припинення дiяльностi
Протягом 2019 року характер бiзнесу товариства не змiнився, обсяги дiяльностi в порiвняннi з 2018 роком зменшилися на 6396,1 тис. грн. Основнi обсяги доходiв товариства у 2019 року надходили вiд виробництва вимiрювальної технiки та рiзноманiтного обладнання пiдприємствам електротехнiчного комплексу України.
ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" протягом 2019 року дiяльностi своєї не припиняло.
 Консолiдацiя та iнвестування
Товариство у своєму складi дочiрнiх пiдприємств не має. Протягом 2019 року товариство не здiйснювало iнвестування в iншi пiдприємства, а також не приймало участi у створеннi спiльних пiдприємств. 
 Змiцнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) - змiцнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня були наступними:
Валюта          	          2019	          2018	          2017
Долар США	23,6862	27,6883	28,067223
Євро	26,4220	31,714138 	33,495424
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв  
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної стабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi товариством визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi є на дату балансу. 
Життя i здоров'я спiвробiтникiв - ключовий прiоритет ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ". Стратегiя пiдприємства в областi виробничої i екологiчної безпеки i охорони працi орiєнтована на "Мету: вiдсутнiсть шкоди людям, довкiллю i майну при виконаннi робiт".
У 2019 р. у рамках роботи по реалiзацiї виробничих програм модернiзацiї i будiвництву iнфраструктури з урахуванням вимог по зниженню антропогенного навантаження на довкiлля пiдприємство продовжила свiй рух до середньострокових цiлей. Цiльовi екологiчнi показники, встановленi на перiод 2019 р., досягнутi в повному об'ємi.
Долi понадлiмiтних платежiв в загальному об'ємi за негативну дiю на довкiлля немає.
Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика
У 2019 р. в ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" працювало 20 осiб, з них 70 % склали спiвробiтники робочих спецiальностей, 30 % - керiвники, фахiвцi i службовцi.
Система винагороди персоналу пов'язана iз стратегiєю пiдприємства i спрямована на забезпечення конкурентоспроможностi винагороди, утримання i розвиток талантiв, пiдтримку кар'єрного i професiйного зростання спiвробiтникiв.
ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" проводить регулярний монiторинг ринку працi, включаючи спецiальнi огляди кадрового ринку окремих висококвалiфiкованих професiй, прагне забезпечити конкурентоспроможнiсть усiх елементiв системи винагороди. Перегляд заробiтних плат проводиться на регулярнiй основi вiдповiдно до динамiки ринку працi. 
Середня зарплата за 2019 рiк грн. склала 6824,19 грн. проти 5843,08 грн. 2018 року.
При укладеннi трудового договору працiвник i пiдприємство беруть на себе зобов'язання по охоронi працi, тобто працiвник - пiдкорятися правилам внутрiшнього трудового розпорядку, наймач - забезпечувати умови працi вiдповiдно до законодавства, його оплату i так далi.
Найважливiшими документами, що регулюють охорону працi в ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ", є правила внутрiшнього трудового розпорядку, iнструкцiї i положення по охоронi працi. У правилах внутрiшнього трудового розпорядку встановлено, що кожен працiвник зобов'язаний пройти навчання (iнструктаж) з питань охорони працi i технiки безпеки.
Структура працiвникiв Товариства наступна:
Найменування показника	на 31.12.2018 р.	на 31.12.2019 р.
Чисельнiсть персоналу по розбиттю по полу		
Усього:	18	20
- чоловiки	8	8
- жiнки	10	12
- у т.ч. жiнки на керiвних посадах	2	3
Чисельнiсть персоналу за вiком:		
- старше 50 рокiв	6	6
- 30 - 50 рокiв	12	14
- молодше 30 рокiв		
Коефiцiєнт плинностi

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом вiдсутня тому що  деривативи не укладалися та похiдних цiнних паперiв Товариство немає.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. Товариством не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi, а саме проводить постiйний аналiз термiну платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, прогнозує потоки грошових коштiв, постiйно розглядає вартiсть чистих активiв
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" структурує рiвень кредитного ризику, який вона бере на себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у вiдношеннi одного клiєнта або усiх клiєнтiв. ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" здiйснює операцiї тiльки з визнаними, кредитоспроможними третiми особами. Товариство розробило процедури управлiння кредитними ризиками, в тому числi заснувала кредитний комiтет, який здiйснює монiторинг кредитного ризику щодо кожного клiєнта.
Кредитний ризик ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" контролюється та аналiзується в кожному конкретному випадку. Керiвництво вважає, що товариство не має значного ризику виникнення збиткiв бiльших, нiж суми, що вiдображенi в резервах на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi по кожнiй категорiї.
Товариство управляє капiталом для забезпечення продовження дiяльностi на безперервнiй основi, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бiзнесу, оптимiзацiю балансу мiж позиковими i власними коштами. ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" регулярно проводить аналiз структури капiталу. На пiдставi результатiв цього аналiзу, товариство вживає заходiв, спрямованих на пiдтримання балансу загальної структури капiталу, шляхом розподiлу капiталу, а також випуску нових боргових iнструментiв або погашення iснуючих зобов'язань. Цiлi товариства при управлiннi капiталом включають в себе забезпечення можливостi ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, з тим, щоб забезпечити прибуток для акцiонерiв i вигоди для iнших зацiкавлених сторiн, а також для пiдтримки оптимальної структури капiталу з метою зниження його вартостi.
З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" може скоригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам, випуск нових акцiй або продаж активiв для зниження заборгованостi.
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується як спiввiдношення чистих зобов'язань до суми акцiонерного капiталу та чистих зобов'язань. Товариство включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Ризик лiквiдностi - це ризик неспроможностi ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" погасити фiнансовi зобов'язання вчасно. Спосiб управлiння лiквiднiстю Товариства, в цiлому, полягає в забезпеченнi його постiйною наявнiстю лiквiдних коштiв, достатнiх для своєчасного виконання, при цьому уникаючи непередбачених втрат i не пiддаючи репутацiю Товариства ризику. 
Розумне управлiння ризиком лiквiдностi передбачає пiдтримку достатньої кiлькостi грошових коштiв, надiйної кредитної полiтики i запасiв, готових до негайної продажу, наявнiсть фiнансування засобiв через достатню кiлькiсть кредитiв з встановленою термiнами, а також можливiсть закриття (реалiзацiї) ринкових позицiй. У зв'язку з динамiчним характером основного бiзнесу ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" забезпечує гнучкiсть фiнансування за рахунок збереження коштiв в рамках кредитних лiнiй.
Iснує три типи ринкового ризику у вiдношеннi дiяльностi ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ": Ризик змiни цiн, Валютний ризик, Ризик змiни процентної ставки.
Ризик змiни цiн
Ризик негативного впливу цiн на товари є результатом негативного впливу на поточнi або майбутнi доходи у зв'язку зi змiною цiн на товари. Для зменшення цього ризику ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" накопичує значну кiлькiсть запасiв на кожну звiтну дату з метою пiдтримки операцiйної дiяльностi. Товариство здiйснює монiторинг ринкових цiн на продукцiю, що реалiзується ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ", в цiлях управлiння ризиком змiни ринкових цiн. В результатi такого монiторингу та подальшого прогнозу цiн на продукцiю, керiвництво Товариства розробляє цiнову полiтику щодо тенденцiй ринкових цiн. ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" не схильна до цiнового риску у вiдношеннi фiнансових iнвестицiй.
Валютний ризик
Валютний ризик являє собою ризик того, що фiнансовi результати ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" будуть пiдданi негативному впливу змiни валютних курсiв. Валютний ризик виникає тодi, коли майбутнi комерцiйнi операцiї або визнанi активи або зобов'язання вираженi у валютi, яка не є функцiональною валютою товариства.
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" не має офiцiйної полiтики по управлiнню валютними ризиками по вiдношенню до своєї функцiональної валюти. 
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" уникає ризикованих операцiй, пов'язаних з валютним ризиком, та здiйснює операцiї, в основному, в українських гривнях.
Ризик змiни процентної ставки
Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни процентних ставок негативно вплинуть на вартiсть фiнансових iнструментiв.
Полiтика ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" спрямована на пiдтримку її запозичень у складi iнструментiв з фiксованою ставкою i отримання позик за фiксованими процентними ставками.
Лiквiднiсть та зобов'язання
Джерелом економiчної оцiнки фiнансового стану ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" є данi фiнансової звiтностi за 2017 - 2019 роки. Економiчна оцiнка фiнансового стану ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" зроблена на пiдставi розрахункiв фiнансових показникiв (коефiцiєнтiв) товариства.

№ з/п	Показники	Значення	Формула розрахунку показника	Орiєнтовне позитивне значення показника	Фактичне значення показника
					2019	2018	2017
1	Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi)	3 008,5	К1.= ф.1 (ряд.1160+ ряд.1165) / ф.1 ряд. 1695	0,25-0,5	0,0942	0,0190	0,0696
		31 953,8					
2	Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)	37 475,5	К2.= ф.1 ряд. 1195/ ф.1 ряд. 1695	1,0-2,0 	1,1728	1,2007	1,4122
		31 953,8					
3	Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi  	28 748,9	 К3.= ф.1 (з ряд.1125 + по ряд. 1165 + ряд.1190) / ф.1 ряд. 1695	0,6 - 0,8	0,8997	0,9850	0,9244
		31 953,8					
4	Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї)	5 580,5	К4 = ф.1 ряд.1495 / ф.1 ряд.1300	0,5	0,1485	0,1694	0,2929
		37 589,2					
5	Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (фiнансування)	5 580,5	К5 = ф.1 ряд.1495 / ф.1 (ряд. 1595 + ряд. 1695)	 > 1,0	0,1743	0,2040	0,4143
		32 008,7					
6	Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом	32 008,7	К6 = (ф.1 ряд.1595 + ф.1 ряд.1695) / ф.1 ряд.1495	0,5-1,0	5,7358	4,9025	2,4137
		5 580,5					
7	Рентабельнiсть сукупного капiталу, %	135 680,0	К7 =ф.2 ряд.2350 *100/ (ф.1 ряд.1900Н+ ф.1 ряд.1900К): 2	> 0 збiльшення	3,7245	6,5085	10,4637
		36 429,1					
8	Рентабельнiсть дiяльностi,%	135 680,0	К8 =ф.2 ряд. 2350 *100/ ф.2 ряд. 2000	> 0 збiльшення	1,9	2,3	3,4
							
9	Чистi активи	 	Рiзниця мiж вартiстю активiв та зобов'язань	 	5 580,50	5 975,30	5 514,90

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (платоспроможностi) (К1) вiдображає платiжнi можливостi товариства вiдносно сплати короткострокових зобов'язань та показує яка частина заборгованостi товариства може бути сплачена негайно грошовими коштами. Станом на 31.12.2019 р. значення коефiцiєнту К1 складає 0,0942 при нормативному значеннi 0,2 - 0,35, що свiдчить про неможливiсть товариства негайно сплатити грошовими коштами в будь-який час короткостроковi зобов'язання, що є у Товариства.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (К2) показує за скiльки разiв обсяг обов'язкiв по рахункам можливо погасити за рахунок усiх мобiлiзованих оборотних активiв. Вiн дає загальну оцiнку лiквiдностi активiв, показує, скiльки гривень поточних активiв Товариства припадає на одну гривню поточних зобов'язань. Коли поточнi активи перевищують по сумi поточнi зобов'язання, Товариство може розглядатися як успiшно функцiонуюче. Норматив цього коефiцiєнта > 1,0 свiдчить про задовiльний стан лiквiдностi активiв Товариства. Критичне значення коефiцiєнту покриття прийняте тотожним 1,0. 
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi не є абсолютним показником здiбностi повернути борги, так як вiн характеризує лише наявнiсть оборотних активiв, але не вiдображає їх якостi. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. вiдповiдає нормативу, що свiдчить про те, що у акцiонерного товариства достатньо власних ресурсiв для погашення поточних зобов'язань.
	Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (К3) показує ступiнь покриття найбiльш невiдкладних зобов'язань товариства грошовими  та поточними активами, якi найбiльш швидко можуть бути переведенi в грошовi кошти. Теоретичне значення цього коефiцiєнту повинно знаходитись у межах 0,6 - 0,8. У ПРАТ "УКПРОМОБЛАДНАННЯ" цей коефiцiєнт станом на 31.12.2019 р. складає 0,8997, що бiльше нормативного значення.
Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) (К4) вiдображає питому вагу власних грошових коштiв власникiв Товариства в загальнiй сумi коштiв, вкладених в їх майно, та характеризує незалежнiсть товариства вiд позикових коштiв. Станом на 31.12.2019 р. значення коефiцiєнту К3 складає 0,1485 при нормативному значеннi не менш нiж 0,5, що свiдчить про залежнiсть товариства вiд позикових коштiв. Чим вище значення цього показника, тим бiльш фiнансово стiйке, стабiльне та незалежне вiд кредиторiв товариство. Коли його значення рiвне 1 (або 100%), це означає, що власники повнiстю фiнансують своє товариство. Але практично товариство є фiнансово стiйким при умовi, що частина власного капiталу в загальнiй сумi його фiнансових ресурсiв складає не менше 50 вiдсоткiв.
Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi (К5) свiдчить про здатнiсть товариства вiдповiдати за своїми зобов'язаннями в середньо- i довгостроковiй перспективi. Значення показника вказує на те, скiльки гривень власного капiталу припадає на кожну гривню зобов'язань товариства. Таким чином, товариство є фiнансово стабiльним. Рiвень фiнансових ризикiв знаходиться на прийнятному рiвнi.  
Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (К6) дорiвнює 5,7358, тобто спiввiдношення залучених та власних засобiв. Цей показник характеризує, незалежнiсть власного капiталу вiд залучених засобiв.
Рентабельнiсть сукупного капiталу (К7), показує розмiр чистого прибутку на одну гривню активiв та характеризує, як акцiонерне товариство використовувало у звiтному перiодi свої активи. Станом на 31.12.2019 вiн складає 3,7245, це менше нiж в попередньому перiодi i вiдповiдно активи використовувались не так ефективно, нiж у минулому роцi. 

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

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст. 33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
12.04.2019
Кворум зборів
100
Опис
Питання порядку денного:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборiв.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) рiчних загальних зборiв Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018р.
6. Розгляд звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження заходiв за результатами його розгляду.
7. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
8. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2018р. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв, затвердження розмiру дивiдендiв. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, строку, порядку та способу виплати дивiдендiв. 
9. Обрання аудиторської фiрми ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" для проведення аудиторської перевiрки за результатами 2018 року, затвердження умов договору з аудиторською фiрмою та розмiру оплати її послуг.
10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рiшення.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1.Обрати Лiчильну комiсiю у складi 1-ї особи голови Лiчильної комiсiї - Бушанського Вiктора Володимировича. Припинити повноваження Лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв Товариства пiсля виконання покладених на неї обов'язкiв у повному обсязi.
2. Обрати Головою зборiв - Таратухiну Євгенiю Валентинiвну, Секретарем зборiв Гупалiк Олену Костянтинiвну.
3. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах пiдписом на кожнiй сторiнцi Голови Реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетень вiдповiдному акцiонеру (його представнику).
4. Затвердити регламент проведення зборiв: доповiдi по питанням порядку денного - до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання - до 5 хвилин; зауваження, особливi думки, запитання та таке iнше подаються присутнiми у письмовому виглядi секретарю зборiв; голосування проводити за допомогою бюлетенiв для голосування за принципом: одна акцiя - один голос.
5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.
6. Визнати роботу Директора Товариства за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi задовiльною. Затвердити наступнi заходи: Директору продовжувати виконувати свої обов'язки згiдно Статуту Товариства, внутрiшнiх положень та чинного законодавства; продовжити роботу щодо покращення ведення дiяльностi Товариства.
7. Затвердити звiт та висновки Ревiзора щодо результатiв перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2018 роцi.
8. Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 роцi у сумi 1 760 400 грн. Отриманий прибуток розподiлити наступним чином: на сплату дивiдендiв акцiонерам - 1 600 000 грн., на розвиток виробництва - 160 400 грн. Затвердити розмiр дивiдендiв у сумi 1 600 000 грн. (або - 160 000 грн. на 1 акцiю).
Датою складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв встановити 06 травня 2019 року. Строк виплати дивiдендiв: з 21 травня 2019 року по 23 вересня 2019 року. Спосiб виплати - безпосередньо акцiонерам пiсля утримання податкiв грошовими коштами через касу Товариства або за заявою акцiонера, належна йому сума дивiдендiв, перераховується на поточний (картковий) рахунок акцiонера, вiдповiдно до кiлькостi належних йому акцiй на дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Порядок виплати дивiдендiв: кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати виплат: 23.05.2019, 21.06.2019, 22.07.2019, 22.08.2019, 23.09.2019.
9. Обрати Приватну фiрму "ЛIВ Аудит" для проведення аудиторської перевiрки Товариства за результатами 2018 року, затвердити умови договору з Приватною фiрмою "ЛIВ Аудит" та вартiсть послуг 30 000 грн.
10. Попередньо надати згоду Директору Товариства Круглякову О.Б. щодо вчинення значних правочинiв з постачання обладнання та закупiвлi обладнання, якi можуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк. Гранична сукупна вартiсть правочинiв 100 000 тис. грн.

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

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

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
Додаткової iнформацiї немає

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
Додаткової iнформацiї немає

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій

X
Унесення змін до статуту

X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
Позачерговi збори у звiтному перiодi не скликались.

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

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада

X
Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
Додаткової iнформацiї немає
Інше (зазначити)
Додаткової iнформацiї немає

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
непроведення чергових загальних зборiв у звiтному перiодi не було

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
непроведення позачергових загальних зборiв у звiтному перiодi не було

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
д/н
X

Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Статутом Товариства створення Наглядової ради не передбачено.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Статутом Товариства створення Наглядової ради не передбачено.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
Наглядової ради немає


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
Статутом Товариства створення комiтетiв Наглядової ради не передбачено.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
Статутом Товариства створення комiтетiв Наглядової ради не передбачено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради
Статутом Товариства створення Наглядової ради не передбачено.


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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Додаткової iнформацiї немає

X

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

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

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

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

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

X
Інше (зазначити)
Додаткової iнформацiї немає

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою

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

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X

Інше (запишіть)
Наглядова рада вiдсутня

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Кругляков Олександр Борисович
До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом дiяльностi Товариства, крiм питань, що належать до компетенцiї Загальних зборiв, зокрема:
Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та включення пропозицiй до порядку денного. Форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм скликання акцiонерами позачергових зборiв;
Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про ведення Загальних зборiв;
Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможнiм внаслiдок прийняття ним зобов'язань  або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй
Надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про володiння особою значного пакета акцiй;
Укладання цивiльно-правових та господарських договорiв, або вчинення будь-яких iнших правочинiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства;
Вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
Видання наказiв та розпоряджень з питань органiзацiї виробництва та працi;
Органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
Затвердження штатного розкладу Товариства та змiн до нього, укладання, змiна та припинення трудових угод з працiвниками Товариства;
Вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що не суперечать статуту та законодавству України
Директор, вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини  вiд iменi Товариства , видавати накази та давати розпорядження, для виконання всiма працiвниками Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Протягом 2019 розглядалися питання стосовно фiнансово-господарської дiяльностi, а також перспективи розвитку Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу
Робота виконавчого органу дiяльнiсть Товариства заслуговує задовiльної оцiнки.

Примітки
Додаткової iнформацiї немає 

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

Управлiння ризиками
Управлiння несе загальну вiдповiдальнiсть за створення та функцiонування системи контролю з управлiння ризиками. 
Полiтики ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" з управлiння ризиками направлена на виявлення та аналiз ризикiв, яким пiддається товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику i контролю, а також для монiторингу ризикiв та дотримання встановлених обмежень. Полiтика з управлiння ризиками i системами, регулярно переглядаються з урахуванням змiни ринкових умов i дiяльностi товариства.
Основнi ризики - зменшення попиту на електротехнiчне обладнання. З метою зменшення ризикiв товариство придiляє особливу увагу якостi обслуговування замовникiв, а саме вирiшує питання постачання обладнання високої якостi у мiнiмальнi строки вiд замовлення продукцiї до постачання на склад замовника.
Товариство управляє капiталом для забезпечення продовження дiяльностi на безперервнiй основi, забезпечуючи при цьому максимальний прибуток бiзнесу, оптимiзацiю балансу мiж позиковими i власними коштами. ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" регулярно проводить аналiз структури капiталу. На пiдставi результатiв цього аналiзу, товариство вживає заходiв, спрямованих на пiдтримання балансу загальної структури капiталу, шляхом розподiлу капiталу, а також випуску нових боргових iнструментiв або погашення iснуючих зобов'язань. Цiлi товариства при управлiннi капiталом включають в себе забезпечення можливостi ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, з тим, щоб забезпечити прибуток для акцiонерiв i вигоди для iнших зацiкавлених сторiн, а також для пiдтримки оптимальної структури капiталу з метою зниження його вартостi.
З метою пiдтримання або змiни структури капiталу, ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" може скоригувати суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам, випуск нових акцiй або продаж активiв для зниження заборгованостi.
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" здiйснює контроль капiталу за допомогою коефiцiєнта фiнансового важеля, який розраховується як спiввiдношення чистих зобов'язань до суми акцiонерного капiталу та чистих зобов'язань. Товариство включає у розрахунок чистих зобов'язань позики за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв.
Потенцiйнi та умовнi зобов'язання 
Зобов'язання за контрактами
Станом на 31.12.2019 р. у Товариства немає значних контрактних зобов'язань з придбання основних засобiв, а також обтяжуючих контрактiв. 
Юридичнi питання
В ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство виступає в якостi вiдповiдача та позивача за окремими судовими позовами та претензiями. Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть програшу у судових справах як низьку, тому забезпечення на сплату коштiв за даними позовами не нараховувались.
При здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1.	бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2.	бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);
3.	аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством. 
Товариство забезпечене власними основними та оборотними засобами для ведення господарської дiяльностi i своєчасного погашення термiнових зобов'язань, у ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" достатньо власних оборотних коштiв для забезпечення фiнансової стiйкостi, позитивним моментом є i той факт, що ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" здатне розрахуватися за своїми фiнансовими зобов'язаннями пiсля реалiзацiї активiв.
Серед поточних зобов'язань та забезпечень товариство має заборгованiсть перед кредиторами за отриманi вiд них товари, роботи, послуги в сумi 26039,9 тис. грн., перед бюджетом по податках та зборах - 411,7 тис. грн., заборгованiсть по зарплатi за грудень 2019 року - 5,5 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання протягом звiтного 2019 року зменшились на 680,2 тис. грн. та складають 5496,7 тис. грн.
Таким чином, фiнансовий стан ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" станом на 31.12.2019 р. можна охарактеризувати як стiйким.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв  
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної стабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi товариства. Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi товариством визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi є на дату балансу. 
Ймовiрнiсть припинення дiяльностi
Протягом 2019 року характер бiзнесу товариства не змiнився, обсяги дiяльностi в порiвняннi з 2018 роком зменшилися на 6396,1 тис. грн. Основнi обсяги доходiв товариства у 2019 року надходили вiд виробництва вимiрювальної технiки та рiзноманiтного обладнання пiдприємствам електротехнiчного комплексу України.
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути 
на фiнансово-господарський стан Товариства
Змiни власникiв не вiдбулось.
Не порушувалося справи про банкрутство, не виносились ухвали про його санацiю.
Не порушувалися справи  про утворення фiлiй, представництв, про зменшення статутного капiталу
Змiцнення нацiональної валюти
Нацiональна валюта - українська гривня (грн.) - змiцнилася у порiвняннi з основними свiтовими валютами. Курси обмiну гривнi по вiдношенню до основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi на 31 грудня були наступними:
Валюта          	          2019	          2018	          2017
Долар США	23,6862	27,6883	28,067223
Євро	26,4220	31,714138 	33,495424
ПРАТ"УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" протягом 2019 року дiяльностi своєї не припиняло.
Подiї пiсля звiтної дати
Свiтова пандемiя коронавiрусу (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю його подальшого поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв господарювання.
ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" на виконання  постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2" (Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами КМ № 215 вiд 16.03.2020,  № 239 вiд 25.03.2020,  № 241 вiд 29.03.2020,  № 242 вiд 20.03.2020, № 255 вiд 02.04.2020 працює не в штатному режимi.
Керiвництво ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" проводить оцiнку можливого негативного впливу на обсяги продажу сегментiв ринку в яких дiє товариство. Той негативний вплив може вплинути на оцiнки справедливої вартостi, втрат знецiнення, а також на оцiнки кредитних ризикiв.
Результати таких оцiнок керiвництво ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" передбачає застосувати при складаннi  рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 

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 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

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

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

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 порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Додаткової iнформацiї немає

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

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

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

Так
Ні
Не проводились взагалі
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік

X

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

Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Інше (зазначити)
Iнших органiв немає.

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

Так
Ні
З власної ініціативи
X

За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу

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

X
Інше (зазначити)
Додаткової iнформацiї немає

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

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
Гупалiк Олена Костянтинiвна
д/н
50
2
Таратухiна Євгенiя Валентинiвна
д/н
50

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

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
10
0
Всi акцiї Товариства є голосуючими. Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах Товариства у звiтному роцi не було.

Опис
Додаткової iнформацiї немає.

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Посадовi особи Товариства: директор, ревiзор, головний бухгалтер.
Директор обирається та вiдкликається Загальними зборами акцiонерiв. Може обиратися безстроково.
Порядок призначення Директора, в тому числi в разi дострокового припинення повноважень встановлюється законодавством та Статутом.
Ревiзор обирається загальними зборами, шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть строком на три роки. Одна i та сама особа може обиратися ревiзором неодноразово.
Головний бухгалтер призначається та звiльняється з посади наказом директора Товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента
До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства, окрiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв, зокрема: - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, форми i тексту бюлетеня для голосування, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - укладення цивiльно-правових та господарських договорiв, або вчинення будь-яких iнших правочинiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - пiдписання рахункiв, банкiвських документiв, заяв, офiцiйних листiв, iнших документiв, пов'язаних з дiяльнiстю Товариства; - вiдкриття рахункiв у банкiвських установах; - видання наказiв та розпоряджень з питань органiзацiї виробництва та працi; - органiзацiя ведення бухгалтерського, податкового облiку та звiтностi Товариства; - затвердження штатного розкладу Товариства та змiн до нього, укладення, змiна та розiрвання трудових угод з працiвниками Товариства; - вирiшення iнших питань дiяльностi Товариства, що не суперечать статуту та законодавству України. 
Головний бухгалтер здiйснює обов'язки передбаченi чинним законодавством, затвердженими посадовими iнструкцiями: керує бухгалтерською службою з ведення бухгалтерського та податкового облiку дiяльностi товариства; забезпечує фiксування фактiв здiйснення господарських операцiй в первинних документах та органiзує контроль за їх вiдображенням на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку; забезпечує дотримання у товариствi встановлених єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського облiку та своєчасне надання державним органам звiтностi товариства у визначенi законодавством термiни; забезпечує зберiгання оброблених первинних та iнших документiв, регiстрiв бухгалтерського облiку та звiтностi товариства протягом встановлених чинним законодавтвом строкiв; виконує iншi обов'язки, необхiднi для безперервного та якiсного функцiонування бухгалтерської служби товариства. 
Ревiзор зобов'заний: - проводити перевiрки та надавати висновки, щодо рiчного звiту та балансу Товариства; - розглядати кошторис та плани Товариства; - здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв; - повiдомляти Загальнi збори акцiонерiв про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб Товариства. Ревiзор звiтує перед Загальними зборами Товариства. Матерiали перевiрок Ревiзор надає Загальним зборам, Директору Товариства. На вимогу Ревiзора, йому повиннi бути наданi усi необхiднi матерiали, бухгалтерськi та iншi фiнансовi документи, а також особистi пояснення посадових осiб. Ревiзор має право залучати до своєї роботи аудиторськi органiзацiї.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" (далi - ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ") залучило Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстью "Аудиторську фiрму "ВIДА-АУДИТ" (далi - ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИТ), iдентифiкацiйний код 23463381 (номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 3776) яка висловила свою думку щодо iнформацiї, зазначеної у пiдпунктах 5 - 9 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 року, зi змiнами та доповненнями (надалi - Положення), а також перевiрила iнформацiю, зазначену в пiдпунктах 1 - 4 пункту 4 роздiлу VII додатка 38 до Положення. 
ТОВ "АФ "ВIДА-АУДИТ" виконало завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" за 2019 рiк, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV, iз змiнами (далi - Закон України № 3480-IV), що включає опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.
Висновок практикуючого фахiвця
На нашу думку iнформацiя, яка викладена в Звiтi про корпоративне управлiння Товариства за 2019 рiк не мiстить суттєвих викривлень, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV, iз змiнами (частина 3 стаття 401 пункти 5-9), Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI, iз змiнами.
Пояснювальний параграф
Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.
На дату складання нашого Звiту, ситуацiя що склалася в України, де ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"  веде основну дiяльнiсть та несе основнi ризики, має ознаки кризисного явища, пов'язаного з коронавiрусною хворобою (COVID-19). Свiтова пандемiя коронавiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю його подальшого поширення в Українi, це серйозний виклик не тiльки для системи охорони здоров'я, а й для економiки, довгостроковi наслiдки, якi зараз складно оцiнити. Зважаючи на вищевикладене, досить складно прогнозувати, та в повнiй мiрi визначити ефект впливу такої ситуацiї на дiяльнiсть фiнансової системи України в цiлому та Товариства зокрема. 

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


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





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



Прості іменні
Привілейовані іменні
Гупалiк Олена Костянтинiвна
5
50
5
0
Таратухiна Євгенiя Валентинiвна
5
50
5
0
Усього
10
100
10
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна
10
9 250,00
Кожною простою акцiєю Товариства її власнику-акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:
1) участь в управлiннi Товариством;
2) отримання дивiдендiв;
3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi цiєї частини майна;
4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
5) Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них.
Акцiонери Товариства зобов'язанi:
1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;
2) виконувати рiшення загальних зборiв Товариства, iнших органiв Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;
4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом;
5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.

Торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Намiрiв включення цiнних паперiв емiтента до лiстингу не було. Публiчної пропозицiї не було.
Примітки:
Додаткової iнформацiї немає.
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
07.12.2010
298/20/1/10
Харкiвське ТУДКЦПФР
UA4000108419
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
9 250
10
92 500
100
Опис
Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх, бiржових та позабiржових ринках у звiтному перiодi не здiйснювалась. Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї, фактiв включення/виключення цiнних паперiв Товариства до/з бiржового реєстру фондової бiржi у звiтному перiодi не було. Протягом звiтного року додаткових емiсiй (випускiв акцiй) не було.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Міжнародний ідентифікаційний номер
Кількість акцій у випуску (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) 
1
2
3
4
5
6
7
8
07.12.2010
298/20/1/10
UA4000108419
10
92 500
10
0
0
Опис:
Додаткової iнформацiї немає.

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році
Інформація про виплату дивідендів
За результатами звітного періоду
У звітному періоді

за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0
0
1 600 000
0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0
0
160 000
0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.
0
0
1 496 000
0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


12.04.2019

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів


06.05.2019

Спосіб виплати дивідендів


на поточний (картковий) рахунок

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату




Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату


23.05.2019, 160 000

21.06.2019, 160 000

22.07.2019, 160 000

22.08.2019, 160 000

23.09.2019, 160 000

Опис
12.04.2019 р. рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" (далi - ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ") прийнято рiшення про виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Товариства у розмiрi 1 600 000 грн. (або 160 000 грн. на 1 акцiю) та встановлено дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 06.05.2019р. Строк виплати дивiдендiв: з 21 травня 2019 року по 23 вересня 2019 року. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам пiсля утримання податкiв на поточний (картковий) рахунок, вiдповiдно до кiлькостi належних йому акцiй на дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. Порядок виплати дивiдендiв: кiлькома частками пропорцiйно всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв. Дати виплат: 23.05.2019 р., 21.06.2019 р., 22.07.2019 р., 22.08.2019 р., 23.09.2019 р. 
      Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ", якi вiдбулися 24 квiтня 2020 року, були прийняти рiшення:
1. Затвердити загальну суму чистого прибутку Товариства за 2019 р., яка пiдлягає  розподiлу у 2019 р. у сумi 1356,8 тис. грн Отриманий прибуток розподiлити наступним чином: на сплату дивiдендiв акцiонерам - 1 300 000 грн., на розвиток виробництва - 356,8 тис. грн. 
2. Затвердити розмiр дивiдендiв у сумi 1 300 000 грн. (або 130 000 грн. на 1 акцiю).  
3. Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв встановити 06 травня 2020 року. Строк виплати дивiдендiв: з 25 травня 2020 року по 30 вересня 2020 року.
 4. Спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам пiсля утримання податкiв на поточний (картковий) рахунок, вiдповiдно до кiлькостi належних йому акцiй на дату складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв. 


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

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого призначення:
62,9
67,6
0
0
62,9
67,6
  будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
  машини та обладнання
62,9
67,6
0
0
62,9
67,6
  транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
  земельні ділянки
0
0
0
0
0
0
  інші
0
0
0
0
0
0
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
62,9
67,6
0
0
62,9
67,6
Опис
Всi основнi засоби є власнiстю товариства та знаходяться за мiсцем його розташування.
Об'єктiв невиробничого призначення товариство не має. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2019 року - 98,9 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 року - 141,4 тис.грн. (сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 р. - 73,8 тис.грн.) Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 52,2 %. Змiна вартостi основних засобiв в звiтному перiодi обумовлена введенням в експлуатацiю на загальну суму 65,7 тис.грн. нового обладнання. Ступiнь використання 100 %. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня 2019 року складають 46,1 тис. грн. - придбане, але не введене в експлуатацiю нове обладнання.
Всi власнi основнi засоби товариства вiдносяться до групи "машини та обладнання", термiн користування - 2 роки. Умови користування вiдповiдають технiчним умовам та спрямованi на пiдтримку, модернiзацiю та оновлення, основнi засоби цiєї групи використовуються за своїм прямим призначенням (ПЕОМ використовуються для необхiдностi здiйснення виробничого процесу).
Оформлених в заставу основних засобiв немає. Iнших обмежень на використання майна немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
5 580,5
5 975,3
Статутний капітал (тис.грн)
92,5
92,5
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
92,5
92,5
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 Цивiльного кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок
Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2019 р. складає 5580,5 тис.грн. Статутний капiтал складає 92,5 тис.грн. На кiнець 2019 р. неоплаченого та вилученого капiталу у акцiонерного товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 92,5 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 ч.3 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
411,7
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
31 597
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
32 008,7
X
X
Опис
На кiнець звiтного перiоду зобов'язань за кредитами банкiв, зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. 
Фiнансова допомога на зворотнiй основi вiдсутня.
Загальна сума зобов'язань та забезпечень на кiнець звiтного року склала 32008,7тис.грн. 
Податковi зобов'язання - 411,7 тис.грн. у виглядi поточних зобов'язань, в т.ч. податковi зобов'язання з податку на прибуток - 96,0 тис.грн. та ПДВ за грудень 2019 р.- 315,7 тис.грн.
Склад iнших зобов'язань та забезпечень: 
- довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2019 р. вiдображенi як забезпечення майбутнiх витрат та платежiв. 
- поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 26039,9 тис.грн.; 
- поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 5,5 тис.грн.; 
- iншi поточнi зобов'язання - 5 496,7 тис.грн. 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Приватна фiрма "ЛIВ АУДИТ"
Організаційно-правова форма
Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи
32323883
Місцезнаходження
61044, Харківська обл., м. Харкiв, проспект Московський , буд.257, к.1103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Свiдоцтво №3307
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Аудиторської Палати України
Дата видачі ліцензії або іншого документа
25.12.2003
Міжміський код та телефон
067-593-45-73
Факс
(057) 754-75-76
Вид діяльності
Аудиторська дiяльнiсть
Опис
Проведення аудиту та надання iнших аудиторських послуг за 2018 рiк

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ"
Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04107, Київська обл., м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
згiдно законодавства
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
згiдно законодавства
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 363-04-00
Факс
(044) 363-04-00
Вид діяльності
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть
Опис
ПАТ "НДУ" надає ПРАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ" послуги з депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй емiтента. Загальний порядок надання Центральним депозитарiєм послуг, пов'язаних iз провадженням депозитарної дiяльностi, визначається Правилами Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма
Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи
21676262
Місцезнаходження
03150, Київська обл., м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 51, офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
18.02.2019
Міжміський код та телефон
(044) 287-56-70
Факс
(044) 498-38-15
Вид діяльності
Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi
Опис
Iнформацiйнi послуги на фондовому ринку для провадження дiяльностi з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
2020.01.01
Підприємство
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ"
за ЄДРПОУ
30655877
Територія
Харківська область, Червонозаводський р-н
за КОАТУУ
6310138800
Організаційно-правова форма господарювання
Приватне акціонерне товариство
за КОПФГ
111
Вид економічної діяльності
Неспеціалізована оптова торгівля
за КВЕД
46.90
Середня кількість працівників, осіб: 20
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 61001, Харківська обл., м. Харкiв, Повстання (нова Захисникiв України), 7/8, (057) 732-78-32

1. Баланс
на 31.12.2019 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
73,8
46,1
Основні засоби
1010
62,9
67,6
    первісна вартість
1011
98,9
141,4
    знос
1012
(36)
(73,8)
Довгострокові біологічні активи 
1020
0
0
Довгострокові фінансові інвестиції
1030
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
136,7
113,7
II. Оборотні активи



Запаси:
1100
6309,5
8726,6
    у тому числі готова продукція
1103
6273,3
8673,2
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1125
17896,9
17793,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
1135
0,3
0,3
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
6884,2
3383,7
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
556,9
3008,5
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Інші оборотні активи
1190
3484,5
4563,1
Усього за розділом II
1195
35132,3
37475,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
35269
37589,2

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



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
92,5
92,5
Додатковий капітал
1410
0
0
Резервний капітал
1415
0
0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
5882,8
5488
Неоплачений капітал
1425
(0)
(0)
Усього за розділом I
1495
5975,3
5580,5
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення
1595
32,8
54,9
III. Поточні зобов'язання



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
22480,7
26039,9
    розрахунками з бюджетом
1620
600,2
411,7
    у тому числі з податку на прибуток
1621
181,5
96
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
3,1
5,5
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Інші поточні зобов'язання
1690
6176,9
5496,7
Усього за розділом III
1695
29260,9
31953,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Баланс
1900
35269
37589,2
Примітки: Примiтки: Виправлення помилок, якi мали мiсце в попереднiх перiодах у 2019 роцi не було. Змiн в облiкових оцiнках, якi мають суттєвий вплив на поточний перiод або, як очiкується, суттєво будуть впливати на майбутнi перiоди у 2019 роцi не було.
Визначення, оцiнка та облiк основних засобiв здiйснювалась вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р. за № 92 зi змiнами та доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв, в тому числi наказами Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.03.2011 р. за № 372 та №1591 вiд 09.12.2011 р. Одиницею облiку визначався окремий об'єкт основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв.
Групування основних засобiв в аналiтичному облiку проводилось згiдно з вимогами Податкового кодексу України вiд 02.12.2010 р. за № 2755-VI , зi змiнами та доповненнями внесеними законами України.
Для вiдокремлення в складi основних засобiв малоцiнних необоротних активiв встановлено вартiсну межу у розмiрi 6,0 тис. грн. 
Згiдно наказу про облiкову полiтику встановленi наступнi методи нарахування амортизацiї: - амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом; - амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% їх вартостi. 
Станом на 01.01.2019 року первiсна вартiсть основних засобiв - 98,9 тис.грн.
В звiтному роцi введено в експлуатацiю основнi засоби (компьютери та офiсна технiка) на загальну суму 65,7 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2019 року - 141,4 тис.грн. (сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 р. становить 73,8 тис.грн.). Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду склав 52,2 %. Ступiнь використання 100 %. 
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31 грудня 2019 року складають 46,1 тис. грн. - придбане, але не введене в експлуатацiю нове обладнання. 
За станом на 31.12.2019 р. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.
Оборотнi активи Товариства в порiвняннi з даними на початок 2019 року збiльшились на 2 343,2 тис. грн. та становлять 37 475,5 тис. грн.
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводиться згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.1999 р. за №246, зi змiнами та доповненнями, внесеними наказами Мiнiстерства фiнансiв, зокрема наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.12.2006 р. за №1176 та №1591 вiд 09.12.2011 р.
Запаси в бухгалтерському облiку враховувались по закупiвельнiй вартостi на дату оприбуткування. В облiку витрат запасiв при їх вибуттi використовувався метод ФIФО.
Запаси на кiнець звiтного перiоду на загальну суму 8 726,6 тис.грн., в т.ч. готова продукцiя - 8673,2 тис.грн. 
Облiк дебiторської заборгованостi у Товариства проводився згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.10.1999 р. за № 237 (зi змiнами та доповненнями), внесеними приказами Мiнфiна, зокрема приказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.12.2006 р. за №1213.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги Товариства на кiнець звiтного перiоду значна i складає суму 17 793,3 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть, яку можна вважати безнадiйним боргом вiдсутня. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 0,3 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 3 383,7 тис.грн. (розрахунки за виданими авансами, розрахунки з iншими дебiторами та кредиторами). 
Грошовi кошти на кiнець звiтного перiоду представленi у виглядi залишку коштiв на поточних рахунках в банку в сумi 3 008,5 тис.грн., в т.ч залишок коштiв в iноземнiй валютi по курсу НБУ на 31.12.2019 р. в нацiональнiй валютi визначено у розмiрi 747,2 тис. грн. та залишок коштiв в нацiональнiй валютi - 2261,3 тис.грн.
Обмежень на використання грошових коштiв немає. 
Iншi оборотнi активи на кiнець звiтного року - 4 563,1 тис.грн. 
Облiк кредиторської заборгованостi у звiтному роцi проводиться згiдно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 за № 20, зi змiнами та доповненнями, внесеними приказами Мiнiстерства фiнансiв України, зокрема приказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.09.2009 р. за № 1125.
Станом на 31.12.2019 р. загальнi зобов'язання Товариства збiльшились до рiвня 31 953,8 тис. грн. Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.
Довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2019 р. вiдображенi як забезпечення майбутнiх витрат та платежiв, у Товариствi створено резерв для забезпечення виплат персоналу на вiдпустки у розмiрi 54,9 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року складала 22480,7 тис.грн., на кiнець року - 26 039,9 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 411,7 тис.грн., поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 5,5 тис. грн. Iншi поточнi зобов'язання на кiнець звiтного року склали 5496,7 тис.грн. Загальний розмiр власного капiталу станом на 31.12.2019 року - 5580,5 тис.грн. складається iз статутного капiталу - 92,5 тис. грн., нерозподiленого прибутку - 5488,0 тис.грн. Викупу та повторного продажу акцiй власної емiсiї не було. Несплаченої частки статутного капiталу немає. На початок звiтного року Товариство мало нерозподiлений прибуток в розмiрi 5882,8 тис.грн., який за звiтний перiод зменшився на суму 394,8 тис. грн. та зменшено на 1600 тис. грн. - суму дивiдентiв, сплачених акцiонерам Товариства у звiтному перiодi. Загальний розмiр власного капiталу (чистих активiв) на кiнець звiтного року бiльше статутного капiталу.

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 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
71257,4
77653,5
Інші операційні доходи
2120
322
137,6
Інші доходи
2240
1,6
0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)
2280
71581
77791,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
(65754,6)
(72645,5)
Інші операційні витрати
2180
(4163,4)
(2998,8)
Інші витрати
2270
(7,3)
(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)
2285
(69925,3)
(75644,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)
2290
1655,7
2146,8
Податок на прибуток
2300
(298,9)
(386,4)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)
2350
1356,8
1760,4
Примітки: Примiтки: Фiнансовий результат визначено по принципу "нарахування", тобто доходи i витрати вiдображенi в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв. 
У звiтному роцi : 
чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 71 257,4 тис.грн., собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 65 754,6 тис.грн., 
iншi операцiйнi доходи - 322,0 тис.грн. (позитивне значення курсових рiзниць), iншi операцiйнi витрати - 4163,4 тис.грн. (вiд'ємне значення курсових рiзниць, пакування продукцiї, резерв вiдпусток, заробiтна плата, премiї, соцiальнi вiдрахування, транспортнi послуги, банкiвськi послуги, орендна офiсного примiщення, компенсацiя витрат на комунальнi послуги, канцелярськi витрати, винагорода за професiйну допомогу, послуги митницi та т.i.).
Чистий прибуток за результатом звiтного року - 1356,8 тис.грн.

Керівник				Кругляков Олександр Борисович

Головний бухгалтер			Сорочан Наталiя Вiкторiвна
XVI. Твердження щодо річної інформації
КЕРIВНЦТВО ПрАТ "УКРПРОМОБЛАДНАННЯ", яке здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента, стверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. 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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Вид інформації
1
2
3
12.04.2019
12.04.2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
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