
 XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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: 39215 34258 0 0 39215 34258 
  будівлі та споруди 37890 33120 0 0 37890 33120 
  машини та обладнання 148 196 0 0 148 196 
  транспортні засоби 1137 898 0 0 1137 898 
  інші 40 44 0 0 40 44 
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 39215 34258 0 0 39215 34258 
Опис: Інформація про основні засоби в даній таблиці  включає  вартість основних засобів (р.1010-1012 Балансу) та  
вартість інвестиційної нерухомості (р. 1015 Балансу). 
Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): терміни та умови використання основних 
 засобів визначаються по кожному об'єкту основних засобів при введенні його в експлуатацію комісією, визначеною  
наказом про облікову політику. 
Первісна вартість основних засобів: на 31.12.2012 року - 101948 тис. грн., на 31.12.2013 року - 101479 тис. грн., на  
31.12.2014 року - 101513 тис.грн. 
Ступінь зносу основних засобів: на 31.12.2012 року – 56,2%, на 31.12.2012 року – 61,4%, на 31.12.2014 року - 66,2%. 

 
Ступінь використання основних засобів: вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються станом на   
31.12.2014 року - 1869 тис. грн. 
Сума нарахованого зносу: станом на 31.12.2012 року - 57287 тис. грн., станом на 31.12.2013 року - 62264 тис. грн., на  
31.12.2014 року - 67255 тис.грн. 
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: реалізацією основних засобів, що були у використанні та  
придбанням нових основних засобів. 
Інформації про всі обмеження на використання майна емітента: основних засобів, щодо яких існують обмеження права  
власності передбачені чинним законодавством та переданих в заставу - немає. 
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