
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних 

засобів 
на початок 

періоду 
на кінець 

періоду

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

Основні засоби, всього (тис.
грн.) 

1 3 4 5 6 7 8
1. Виробничого 
призначення: 

2362 6681 0 0 2362 6681

будівлі та споруди 945 4562 0 0 945 4562
машини та обладнання 879 1104 0 0 879 1104
транспортні засоби 223 343 0 0 223 343
інші 315 672 0 0 315 672
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
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2362 6681 0 0 2362 6681
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Опис Протягом 2012 року основнi засоби Товариства 
збiльшилися на 4909 тис.грн., в тому числi:
- земельні ділянки -  341 тис.грн.
- будинки та споруди - 3746 тис.грн.
- машини та обладнання - 501  тис.грн.
- транспортні засоби - 183 тис.грн.
- інструменти, прилади (інвентар) - 96 тис.грн. 
- МНМА - 30 тис.грн.
-бібліотечні фонди - 12 тис.грн.
Вибуло за 2012 рiк основних засобiв первiсною вартiстю 
59 тис.грн. (машини та обладнання -8 тис.грн., 
транспортні засоби -46 тис.грн., МНМА-5 тис.грн.).
Станом на 31.12.12р. первісна вартість основних засобів 
складає 11359 тис.грн.
Переоцiнки основних засобiв не було. Амортизацiя 
нараховується прямолінійним методом. Нараховано 
амортизацiї  протягом року 578 тис.грн.
Основних засоби, оформлені у заставу відсутні.Повнiстю
амортизовані основні засоби, що продовжують 
використовуватися станом на 31.12.2012р. складають 74 
тис.грн. Ступінь зносу основних засобів -41,2%.
Будинки та споруди:
первісна вартість - 6178,00 тис.грн.,знос - 1616,00 тис.
грн., залишкова вартість - 4562,00 тис.грн.,ступінь зносу 
- 26,2%,ступінь використання - 100%
Машини та обладнання: 
первісна вартість - 3362,00 тис.грн., знос - 2258,00 тис.
грн., залишкова вартість - 1104,00 тис.грн., ступінь зносу
- 67,2%,ступінь використання - 100%
транспортні засоби:
первісна вартість-535,00 тис.грн.,знос-192,00 тис.грн., 
залишкова вартість - 343,00 тис.грн., ступінь зносу - 35,
9%,ступінь використання - 100%
інші основні засоби: 
первісна вартість  - 1284,00 тис.грн., знос - 612,00 тис.
грн., залишкова вартість - 672,00 тис.грн., ступінь зносу 
- 47,7%,ступінь використання - 100%.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) 19868 11334
Статутний капітал (тис. грн.) 1800 1800
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) 1800 1800

Опис Розрахунок чистих активів за звітний та попередній 
періоди здійснено згідно з Методичними 
рекомендаціями щодо визначення вартості чистих 
активів акціонерного товариства, схвалених рішенням 
ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено
за даними Балансу: розрахункова вартість чистих 
активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; 
статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний 
капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.
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Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує 
статутний капітал на 18068 тис.грн. Розрахункова 
вартість чистих активів перевищує скоригований 
статутний капітал на 18068 тис.грн. Вимоги частини 
третьої статті 155 Цивільного кодексу України 
дотримані. Зменшення статутного капіталу не 
вимагається.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 
(тис. грн.)

Відсоток за 
користування 
коштами 
(відсоток 
річних)

Дата погашення

Кредити банку X 0,00 X X
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами X 0,00 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0,00 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском):

X 0,00 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском):

X X X

за векселями (всього) X 0,00 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом):

X 0,00 X X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом):

X 0,00 X X

Податкові зобов'язання X 1306,00 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0,00 X X
Інші зобов'язання X 33836,00 X X
Усього зобов'язань X 35142,00 X X
Опис Iншi зобов'язання:

- кредиторска заборгованiсть за товари, роботи, послуги звiтного 
перiоду становить 17 тис.грн.
- Поточнi зобов'язання за розрахунками:
   - з одержаних авансiв - 32718 тис.грн. 
   - зi страхування - 305 тис.грн.
   - з оплати працi - 748 тис.грн.
- Iншi поточнi зобов'язання - 48 тис.у тому числі:
  -розрахунки з підзвітними особами-1 тис.грн.
  -розрахунки з іншими кредиторами -47 тис.грн.
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