
1. 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 початок 

періоду
на початок 

періоду
на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

5705 4432 1584 1118 7289 5550
1085 1370 0 0 1085 1370

93 55 5631 8286 5724 8341

503 199 73 149 576 348
52 46 0 0 52 46
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

52 46 0 0 52 46
7480 6144 7288 9553 14768 15697

Опис:   Зміни по групі «будівлі та споруди» орендованих основних засобів в 2017р., а саме зменшення залишку на 
кінець періоду,  відбулося за рахунок повернення товариством у звітному періоді з оренди приміщень, вартість яких 
становила 692 тис. грн. та  збільшення протягом звітного періоду площі орендованих приміщень за окремим 
договором, що призвело до збільшення балансової вартості орендованих основних засобів на 205 тис. грн. Також у 
звітному періоді товариство взяло в оренду нові об’єкти на суму 21 тис. грн.
Зміна вартості інших орендованих основних засобів за звітний період відбулася за рахунок повернення з оренди  
основних засобів (рухомого майна) на 10 тис. грн. та отримання у звітному періоді в оренду нового майна на 86 тис. 
грн., що призвело до збільшення  балансової вартості орендованих інших основних засобів.
           В частині орендованих основних засобів, а саме транспортних засобів в 2017 році відбулося збільшення 
залишку на кінець періоду в зв’язку з тим, що товариством був повернутий з оренди автомобіль, вартість якого 
становила 471 тис. грн. та отриманий в оренду інший автомобіль з балансовою вартістю 3 126 тис. грн.
В частині власних основних засобів: зменшення залишків  на кінець звітного періоду  на 1336 тис.грн. відбулося за 
рахунок  проведеної амортизації  протягом 2017р. на суму 2193 тис.грн., вибуття  шляхом реалізації основних 
засобів, що  не мають залишкової вартості  та не використовуються в роботі на суму  84 тис.грн., придбання 
комп»ютерного та іншого  обладнання- 541 тис.грн., проведених поліпшень та реконструкцій  на суму 400 тис.грн.

1.Виробничого призначення:
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
2.Невиробничого призначення: 
  будівлі та споруди
  машини та обладнання
  транспортні засоби

  інші
Усього

7428 6098 7288 9553 14716 15651

42 42 0 0 42 42  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки
0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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