
   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
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 кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 4917.000 3102.000 0.000 0.000 4917.000 3102.000 

- будівлі та споруди 4501.000 2805.000 0.000 0.000 4501.000 2805.000 

- машини та обладнання 63.000 49.000 0.000 0.000 63.000 49.000 

- транспортні засоби 308.000 203.000 0.000 0.000 308.000 203.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 45.000 45.000 0.000 0.000 45.000 45.000 

2. Невиробничого призначення 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 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 4917.000 3102.000 0.000 0.000 4917.000 3102.000 

 
Пояснення :    



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 18296 36210 

Статутний капітал (тис.грн.) 35989 35989 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 35989 35989 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(18296.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного 
капіталу(35989.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство 
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів  та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 

боргу 
(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 
Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 0.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 0.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 0.00 Х Х 
Опис  

 



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ з/п Основний вид продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї виробленої 

продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

одиниця виміру) 

у грошові формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат 

Відсоток від загальної 
собівартості 

реалізованої продукції 
(у відсотках) 

1 2 3 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю АФ "Актив" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

32635145 

Місцезнаходження 67833 Одеська область Овідіопольський СМТ Великодолинське Паркова, 
буд16, кв.29 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Свідоцтво №3292 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата Ураїни 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

27.11.2003 

Міжміський код та телефон 7008107, 7750187 
Факс  
Вид діяльності Аудиторська перевірка фінансових установ 
Опис Аудиторський висновок згідно договору №24/02 від 24.02.2020 р. 

 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Укргазбанк" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

23697280 

Місцезнаходження 84313 Донецька область  Краматорськ Василя Стуса, буд.74 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Ліцензія №123 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національнай банк України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

06.10.2011 

Міжміський код та телефон (0626) 485230 
Факс  
Вид діяльності Банківська  діяльність 
Опис Розрахункове обслуговування поточних та депозитних рахунків, 

обслуговування в системі "Клієнт-банк", нарахування та сплати відсотків 
по поточному і депозитних рахунках, надання інформаційних та 
консультаційних послуг, видача та підтримка сертифікатів відкритих 
ключів ЕЦП. 

 
 

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 

 


