
 

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 

1. Виробничого призначення: 645.2 613.4 0 0 645.2 613.4 

будівлі та споруди 555.5 528.6 0 0 555.5 528.6 

машини та обладнання 19.1 18.2 0 0 19.1 18.2 

транспортні засоби 70.6 66.6 0 0 70.6 66.6 

інші 0 0 0 0 0 0 

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 645.2 613.4 0 0 645.2 613.4 

Опис Основнi засоби вiдображаються в облiку за фактичними витратами на їх 

придбання, доставку, встановлення, спорудження виготовлення та iнших витрат. 

Iндексацiя балансової вартостi основних фондiв проводилась згiдно з механiзмами та 

iндексами, встановленими державними органами. Придбанi (створенi) основнi засоби 

зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Одиницею облiку основних 

засобiв є об'єкт основних засобiв. До малоцiнних необоротних активiв вiдносяться активи 

зi строком корисного використання бiльше одного року та вартiстю бiльше 1000 грн. 

Показники Од. Вим. На початок перiоду На кiнець перiоду Змiни за перiод, (+,-) Первiсна 

вартiсть основних засобiв Тис.грн. 1626,7 1627,2 0,5 В тому числi первiсна вартiсть споруд 

Тис.грн 1093,3 1093,3 0 В тому числi первiсна вартiсть малоцiнних необоротних активiв 

Тис..грн 0,7 1,2 0,5 Знос основних засобiв Тис.грн 981,5 1013,8 32,3 Залишкова вартiсть 

основних засобiв Тис.грн. 645,2 613,4 -31,8 В тому числi залишкова вартiсть споруд 

Тис.грн 555,4 528,6 -26,8 Коефiцiєнт зносу % 60,3 62,3 Коефiцiєнт придатностi % 39,7 37,7 

Нарахування зносу основних засобiв є незмiнним на протязi року та вiдповiдає П(С)БО № 

7 "Основнi засоби". Пiдприємством обрано метод i норми, що передбаченi податковим 

законодавством. В 2008 роцi нарахована амортизацiя склала 32,3 тис.грн. В 2008 роцi на 

пiдприємствi основнi засоби не вибували. Основнi засоби в заставу не передавалися. 


