
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

   10139.0001.Виробничого призначення    11800.000        0.000        0.000    10139.000    11800.000
    1620.000- будівлі та споруди     8203.000        0.000        0.000     1620.000     8203.000
    6869.000- машини та обладнання     3143.000        0.000        0.000     6869.000     3143.000
     190.000- транспортні засоби      132.000        0.000        0.000      190.000      132.000
    1460.000- інші      322.000        0.000        0.000     1460.000      322.000
       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
   10139.000Усього    11800.000        0.000        0.000    10139.000    11800.000

Пояснення : Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного законодавства та

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 7 "Основні засоби". Одиницею обліку

вважається окремий об'єкт основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та інших необоротних активів не

розраховується  та з метою амортизації приймається її нульове значення. 

У статті "Основні засоби"  Балансу крім саме основних засобів відображається  і вартість

інших необоротних матеріальних активів. (Рахунки 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні

матеріальні активи").

При передачі малоцінних та швидкозношуючих предметів в експлуатацію, облік яких ведеться на

рахунку 112, нараховувався знос в розмірі 100 % від їх вартості та відображається на рахунку 132

"Знос  інших необоротніх матеріальних активів".

Проведена інвентаризація основних засобів підтвердила наявність та правильність відношення

активів до основних засобів і розподілу за групами.

Залишкова вартість основних засобів акціонерного товариства станом на 31.12.2012р. дорівнює

11800  тис.грн. (первісна вартість - 23659  тис.грн.,  знос - 

11859  тис.грн.).

                  Рух основних засобів за 2012 рік.

--------------------------------------------------------------------

:            :   Первісна  :   Придбано, :   Вибуло, :  Первісна   :

:            : вартість на :    тис.грн. :   тис.грн.: вартість на :

:            :31.12.2011р.,: (первісна   : (первісна :31.12.2012р.,:

:            : тис.грн.    :   вартість) : вартість) :  тис.грн.   :

:------------------------------------------------------------------:

:Будівлі та  :             :             :           :             :

:споруди     :     14407   :      1245   :        2  :   15650     :

:------------------------------------------------------------------:

:Машини та   :             :             :           :             :

:обладнання  :      4212   :     2074    :        4  :    6282     :

:------------------------------------------------------------------:

:Транспортні :             :             :           :             :

:засоби      :      565    :        0    :        4  :     561     :

:------------------------------------------------------------------:

:Iнші основні:             :             :           :             :

:засоби      :    1108     :       61    :       2   :    1166     :

:------------------------------------------------------------------:

: В С Ь О Г О:      20292  :     3380    :      13   :   23659     :

--------------------------------------------------------------------

На підприємстві амортизація основних засобів нараховується на протязі терміну їх



використання. Норми та методи нарахування амортизації основних засобів проводяться згідно з

нормами для відповідної групи основних фондів, передбачених п.п.8.6.1 Закону України "Про

оподаткування прибутку підприємства" .

За звітний період амортизація основних засобів та нематеріальних активів склала  2349 тис.

грн.

За звітний період на підприємстві вибуло основних засобів за  первісною вартістю на 13

тис.грн.:

За звітній період на підприємство надійшло основних засобів первісною вартістю 

- 3380 тис.грн.

 За звітній період підприємство придбало за грошові кошти основних засобів та необоротних активів

на суму  1956  тис.грн

На підприємстві немає безкоштовно отриманих основних засобів, також немає основних засобів,

відносно яких  існує обмеження володіння,  користування та розпорядження. 

На підприємстві немає основних засобів, що передані в заставу.

На підприємстві немає основних засобів, які тимчасово не використовуються.

На підприємстві немає основних засобів, які вилучені з використання та експлуатації для

продажу. 

На підприємстві немає основних засобів, що отримані за рахунок цільового фінансування. 

Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2012р. склала:

- виробничого призначення:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 47,7%;

- машин та обладнання 56,6%;

- транспортні засоби - 76,1%;

Ступінь використання  основних засобів на 31.12.2012 року склала:

- виробничого призначення:

- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 50,7%;

- машин та обладнання - 80,7%;

- транспортні засоби - 79%;

-              інші основні засоби - 40,0%

Взагалі основні засоби зношені на підприємстві на 52,1%.  


