
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

    2279.0001.Виробничого призначення     1967.000      570.000      541.000     2849.000     2508.000
     793.000- будівлі та споруди      747.000      570.000      541.000     1363.000     1288.000
     997.000- машини та обладнання      933.000        0.000        0.000      997.000      933.000
       1.000- транспортні засоби        1.000        0.000        0.000        1.000        1.000
     488.000- інші      286.000        0.000        0.000      488.000      286.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
    2279.000Усього     1967.000      570.000      541.000     2849.000     2508.000

Пояснення : Термiн корисного використання основних засобiв в середньому складає:
1. Будiвлi - 96 рокiв; 2. Транспортнi засоби - 5 років; 3. Машини та
обладнання - 15 рокiв; 4. Iншi основнi засоби - 3 роки.
Середня ступiнь зносу основних засобiв по підприємству складає 58%.
Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у вiдповiдностi до
чинного законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (П(с)БО)
7 "Основнi засоби". Одиницею облiку вважається окремий об'єкт основних засобiв
та iнших необоротних матерiальних активiв. До основних засобiв товариством
вiднесенi матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання яких
бiльше року та первiсною вартiстю бiльше 2,5 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2012 р.
дорiвнює 1967 тис. грн. (первiсна вартiсть - 4692 тис. грн., знос основних
засобiв - 2725 тис. грн.).
В бухгалтерському облiку основнi засоби класифiкованi у групи передбаченi
П(С)БО 7:
будiвлi та споруди; машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти,
прилади та iнвентар; iншi основнi засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи
(бiблiотечний фонд, малоцiннi необоротнi активи).
Нарахування амортизацiї основних засобiв товариством проводиться  за
прямолiнiйним методом, iншi необоротнi матерiальнi активи - 50%-50%. 
Протягом звiтного року було накопичено амортизацiї на 200 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення вiд першоначальної
вартостi складає: 
- будiвлi та спорудi - 29%; 
- машини та обладнання - 63%;
- транспортнi засоби - 98%; 
- iншi - 16%. 
Ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення складає: 
- будiвлi та споруди - 71%;
- машини та обладнання - 37%; 
- транспортнi засоби - 2%; 
- iншi - 84%. 
У 2012 роцi надiйшло за рiк та введено в дію основних засобiв на суму  658
тис. грн., у т.ч.:
- по групi "Машини та обладнання" на суму 269 тис. грн,; 
- по групi "Iнструменти та прилади" на суму 20 тис. грн.; 
- по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" на суму 356 тис. грн.; 
- по групi "Iншi" - 13 тис.грн.
У 2012 роцi вибуло основних засобiв за первiсною вартiстю на суму 770 тис.грн:



- по групi "Машини та обладнання" на суму 26 тис. грн.;  
- по групi "Iнструменти та прилади" на суму 2 тис. грн.; 
- по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" на суму 770 тис. грн.;
- по групi "Iншi" на суму 14 тис.грн. 
Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основні
засоби не знаходяться.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів (31873.000 тис. грн.) більше скоригованого

статутного капіталу (439.000 тис. грн.), що відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України.

Найменування показника За попередній період

       31873
         439
         439

       27897
         439
         439



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
  0.000           0.00д/н д/н

Зобов'язання за цінними паперами X           0.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

  0.000           0.00д/н д/н
Податкові зобов'язання X           0.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X       11894.00X X
Усього зобов'язань X       11894.00X X
Опис: д/н




