
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        1344,00X X
довгостроковий кредит  19,500        1344,0015.04.2008 14.04.2018
Зобов'язання за цінними паперами X           0,00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0,00X X
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

Податкові зобов'язання X          99,00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0,00X X
Інші зобов'язання X        4439,00X X
Усього зобов'язань X        5882,00X X
Опис: Поточнi зобов'язання вiдображаються в

балансi на суму погашення, яка, як
очiкується, буде виплачена в процесi
звичайної дiяльностi пiдприємства без
дисконтування. Сума поточних зобов'язань
на 31.12.2011р. становить 4265 тис. грн.,
яка пiдтвердилась результатами рiчної
iнвентаризацiї (на 31.12.2011р.) склад її
слiдуючий:
- Короткостроковi кредити банкiв (в
нацiональнiй валютi) - 0,0 тис.грн.;
- Векселi виданi  (рах.62) -  0,0
тис.грн.;
- Кредиторська заборгованнiсть за
товари, роботи, послуги - 1658 тис.грн., 
- Поточнi зобов'язання з одержаних
авансiв - 366 тис.грн.;
- з бюджетом - 99 тис.грн.;
- зi страхування - 150 тис.грн. 
- з оплати працi - 198 тис.грн.;
- з учасниками - 1775 тис.грн.

Облiк короткострокових позикових
коштiв  ведеться згiдно з  П(С)БО 11
"Зобов'язання" на рахунку 601
"Короткостроковi кредити банкiв в
нацiональнiй валютi".

Разом довгострокових та поточних
зобов'язань - 5882  тис. грн.

Доходи майбутнiх перiодiв оцiнюються в
балансi пiдприємства по  справедливiй
вартостi отриманих активiв. На 31.12.2011
р. доходи майбутнiх перiодiв склали 0,0
тис.грн.
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