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

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби  Орендовані основні засоби  Основні засоби, всього  
 (тис.грн.) (тис.грн.) (тис.грн.) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 3758 4089 0 0 3758 4089 
  будівлі та споруди 334 353 0 0 334 353 
  машини та обладнання 134 62 0 0 134 62 
  транспортні засоби 2567 2678 0 0 2567 2678 
  інші 723 996 0 0 723 996 
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 3758 4089 0 0 3758 4089 
Опис:  Термiн користування основними засобами залежить від їх виду, групи, призначенням і т. ін. В складi основних  
засобiв 60 вiдсоткiв залишкової вартостi займає виробнича база, яка введена в експлуатацiю в 1972 роцi, решта  
основних засобiв введенi в експлуатацiю у перiод з 1986 року по 2012рiк. Загальна первiсна вартiсть основних засобiв  
станом на 31.12.2012 року склала _14689_ тис.грн., залишкова вартiсть - _4089_ тис.грн. Станом на 31.12.2012року  
основнi засоби та МНМА класифiкуються таким чином (в тис. грн.): наведено у таблиці. За звiтний перiод нарахована  
амортизацiя в сумi  1860  тис.грн. Вибуло у зв'язку з продажем машин та обладнання по первiснiй вартостi  0  тис.грн.,  
залишковою вартiстю  0  тис.грн.  Всi необоротнi матерiальнi активи, що знаходяться на балансi товариства, є 

власними. 
 
 Обмежень щодо володiння, користування та розпорядження основними засобами немає. Придбаних за рахунок  
цiльового фiнансування основних засобiв немає, основних засобiв, що не використовуються у зв'язку з реконструкцiєю 
 чи консервацiєю немає. Виробнича база має загальну площу 23423  м2, здано в операцiйну оренду 25 м2, тобто  
ступень використання будiвлi близько 100 %. Решта основних засобiв використовуються на 100%. Суттєвих змiн у  
вартостi основних засобiв не було, залишкова вартiсть зменшилась за рахунок зносу в сумi 1860  тис.грн. 
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