
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

   48393.0001.Виробничого призначення    46060.000        0.000        0.000    48393.000    46060.000

    9924.000- будівлі та споруди     9899.000        0.000        0.000     9924.000     9899.000

   38015.000- машини та обладнання    35924.000        0.000        0.000    38015.000    35924.000

      65.000- транспортні засоби       75.000        0.000        0.000       65.000       75.000

     389.000- інші      162.000        0.000        0.000      389.000      162.000

       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

   48393.000Усього    46060.000        0.000        0.000    48393.000    46060.000

Пояснення : Всi основнi засоби власнi, обмеження щодо використання вiдсутнi.

Мiсцезнаходження - за мiсцезнаходженням емiтента. Термін використання -

безстроковий. Обмеження на використання відсутні. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становила 98879 тис. грн.,

знос становив 50486 тис. грн., що означає, що основнi засоби були на початок

року зношенi на 51,06%. 

На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв становила 100735 тис. грн.,

знос - 54675 тис. грн., процент зносу становив 54,28%. 

    Протягом року що перевіряється підприємством понесені  витрати  у сумі

2421 тис.  грн. на придбання основних засобів. Придбані основні засоби на

підставі Актів приймання-передачі прийняти у експлуатацію.

    Об'єкти необоротних активів списувалися з балансу на загальну суму 565

тис. грн. по первісні вартості. При вибутті об'єктів основних засобів які

раніше були дооцінені сума індексації  цих об'єктів не включалася до складу

нерозподіленого прибутку. 

    За рахунок списання, зносу та придбання відбулися зміни. 

 

Всі об*єкти основних засобів являються власними та значаться на балансі

підприємства.

Місцезнаходження ОЗ - територія комбінату.

Всі основні засоби власні, обмеження щодо викорстання відсутні.

Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента. м.Ізмаїл, вул..Нахімова,300

ДОВІДКА

про вартість ОЗ в розрізі груп

№ групи             Первісна вартість Залишкова вартість

 

3                       24014638,46 9898847,86

4                       72852839,36 35757936,52

5                        958085,99 74961,21

6                       2899034,95 322424,63

11 10350,00 6215,00

ВСЬОГО                  100734948,76 46060385,22

Назва обладнення Потужність          Ступінь використання обладнення,%



   КДМ , тонн             36000                      80,2

   Гофроагрегат, т.м2     60000                     85,0

   Транслайн-1228, т.м2     16800                     58,5

   Емба -240, т.м2         12400                     56,9

   Супермінілайн-718, т.м2 15000 59,6

   Бобст 160-Vision, т.м2 14400 97,2

ДОВІДКА

про вартість ОЗ в розрізі груп

№ групи     Первісна вартість Знос Залишкова вартість Ступінь зносу

(%)

 

3 24014638,46 14115790,6 9898847,86         59

4            72852839,36 37094902,84 35757936,52         51

5             958085,99          883124,78 74961,21         92

6            2899034,95         2576610,32 322424,63         89

11              10350                4135     6215             40

ВСЬОГО 100734948,8           54674563,54 46060385,22  

   Згідно з Налоговим кодексом України ПАТ "ІЦКК" провело інвентаризацію

основних засобів станом на 01 квітня 2011 р., в результаті якої були визначені

терміни використання основних засобів пооб'єктно, що зафіксовано наказом по

підприємству за № 83/1 від 31.03.2011 р.  Всі основні засоби розміщуються на

території, яку орендує  ПАТ "ІЦКК" згідно договору. Зміни у вартості ОЗ

зумовлені проведенням ремонтів вже діючого обладнання та придбанням нового

обладнання, обмеження на використання майна емітента не має .


