
24.  Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

24.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.  Орендовані основні засоби  Основні засоби, усього (тис. 
 грн) (тис. грн)  грн) 

 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 

1.Виробничого призначення: 12,5 0 387,36 387,36 399,86 387,36 
  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 
  земельні ділянки 0 0 387,36 387,36 387,36 387,36 
  інші 12,5 0 0 0 12,5 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 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 0 0 0 0 0 0 
 Усього 12,5 0 387,36 387,36 399,86 387,36 
Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  
будівлі і споруди - 60 - 80 років, машини і обладнання - 10 -15 років.  
 
Первісна вартість основних засобів: 4058,0 тис. грн. 
Сума нарахованого зносу: 4058,0 тис. грн.  
Ступінь зносу основних засобів: 100 % 
Ступінь використання основних засобів 100%.  
Зростання  первісної  вартості  основних засобів у звітному 2021 році не було.  

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Обмежень на використання майна емітента немає. 

 

 

24.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 Найменування За звітний період За попередній період 
 показника 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -37,9 -196,0 
Статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3 
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 527,3 527,3 
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та  
 звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець  
звітного періоду становить -565,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих  
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -565,2  
тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець  
попереднього періоду становить -723,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю  
чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду  
становить -723,3 тис.грн.  
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу  
(скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру  
статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного  
кодексу України передбачена ліквідація товариства. 
 

 

24.3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  
 Види зобов‘язань Дата  Непогашена  Відсоток за  Дата  
 виникнення частина боргу  користування  погашення 
 (тис.грн) коштами (% річних) 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 



за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 

за іпотечними цінними паперами (за  X 0 X X 
кожним власним випуском): 

за сертифікатами ФОН (за кожним  X 0 X X 
власним випуском): 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому  X 0 X X 
числі за похідними цінними паперами) 
 (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 

Податкові зобов’язання X 79,9 X X 
Фінансова допомога на зворотній  X 0 X X 
Інші зобов'язання та забезпечення X 111,1 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 191,0 X X 
Опис: На кінець звітного 2021 року емітент не має зобов'язань: 
- за кредитами,  
- за облігаціями; 
- за  іпотечними цінними паперами; 
- за сертифікатами ФОН; 
- за векселями; 
- за іншими цінними паперами, в.ч. за похідними цінними паперами; 
- за фінансовими інвестиціями в корпоративні права. 

 

                        24.6.  Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 
Повне найменування юридичної  Публічне акціонерне товариство  "Національний депозитарій  
особи або прізвище, ім'я, по  України" 

батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма             Акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної  30370711 
особи 

Місцезнаходження вул. Тропініна, 7 -Г, м.Київ, 04107, Україна 

 

Номер ліцензії або іншого  Рішення № 2092 

документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  НКЦПФР 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  01.10.2013 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну  
 дiяльнiсть депозитарiю 

    Опис: ПАТ "Національний депозитарій України" діє як Центральний депозитарій згідно з Законом 

України "Про депозитарну систему України". Вiдповiдно до укладеного договору надає емітенту 

послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв, зокрема: зберiгання глобального сертифiката 

цiнних паперiв, вiдкриття та ведення рахунку у цiнних паперах, виконання  розпоряджень емітента 

щодо складання  Переліку акціонерів для письмового повідомлення про проведення загальних 

зборів акціонерів та Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, 

інших розпоряджень. 

 

                  24.6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної  Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮВМ -аудит» 

особи або прізвище, ім'я, по   

батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код юридичної особи   20587317 

Місцезнаходження вул. Черняхівського, 23-б, к.171, м.Бровари Київської обл., 07400,  



                                                                 УКРАЇНА 

Номер ліцензії або іншого  2488 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  Аудиторська палата України 
що видав ліцензію або інший документ 
Дата видачі ліцензії або іншого документа                                                                        26.01.2001 

Міжміський код та телефон (067) 99-236-66 

Факс д/н 
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги  
 емiтенту 
Опис:    Незалежна аудиторська фірма ТОВ «ЮВМ -аудит».  Директор Кузуб М.В. Свідоцтво про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноосібно надають аудиторські послуги, №2488, рішення 
Аудиторської паоати України №98 від 26.01.2001 р., № 158 від 26.01.2006 р., №224/3 від 23.12.2010 р. та 
№317/4 від 26.11.2015 р. Відомості про ТОВ "ЮВМ-аудит" внесені дл Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності до розділу "СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ".  
 

 
Повне найменування юридичної  Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури  
особи або прізвище, ім'я, по  фондового ринку України» 

батькові фізичної особи 
Організаційно-правова форма             Державна організація (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної  21676262 
особи 

Місцезнаходження вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, УКРАЇНА 

 

Номер ліцензії або іншого  DR/00002/ARM 
документа на цей вид діяльності 

Найменування державного органу,  НКЦПФР 
що видав ліцензію або інший  
документ 

Дата видачі ліцензії або іншого  18.02.2019 
документа 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку 
 
Опис: Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», яка  
внесена до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку  
(реєстраційний № DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку:18.02.2019 р.), надає емітенту  
послуги  з оприлюднення  інформації (зокрема, інформації в повідомленні про загальні збори  

акціонерів) від імені учасників фондового ринку,  послуги з подання інформації до НКЦПФР. 

 


