
2. Невиообничого л"",,0 0 0 0 0 0
призначення:

бчдiвлi та 000000
споруди

МашИнита 0 0 0 0 0 0
оOладнання

тоанспtlотнi,"*":""""" 0 0 0 0 0 0
засоои

земельнiдiлянки 0 0 0 0 0 0

iнвестишiйна",-"",*:""* 0 0 0 0 0 0
HepyxoMlcTb

iншi 000000
Усього \29 5з"| 0 0 l29 5з1

Опис Термiни та уiчtови користування основними засобами (за основними групами):
товариство користу€ться власними основними засобами. Первiсна BapTicTb основних
засобiв848 тllс.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 36,67 тис.грн. Ступiнь використання
основних засобiв: Товариство повною мiрою використову€ власнi ocHoBHi засоби. Сума
нарахованого зносу З l 1 тис.грн. CyTTcBi змiни у, BapTocTi основних засобiв зумовлеi; не
вiлбувалися. Iнфорпrачiя про Bci обмеження на викр1.1стання плайна: немас.

2. Iнформачiя щодо BapTocTi ч}Iстих активiв eMiTeHTa

Наr'iменуваннЯ 
За звiтний перiод За попереднiй перiодпоказника

Розрахункова
BapTicTb чистих 15635 16935
активiв (тис. грн)

Статутний капiтал
(тис. грн.) l78 l78

Скоригований
статутний капiтал 178 178
(тис. грн)

Опис Використана методика розрахунку BapTocTi rlистих активiв епtiтента за попереднiй та
звiтний перiол вiдповiдно до (Методичних рекомендацiй щодо визначення BapTocTi
LIистих акгивiв акцiонерних товариств), затвердiкених рiшенням ЩКЩПФР вiл
1 7. l l .2004р. Nэ485 (з урахуванням зм iH показникiв фiнансовоТ звiтностi). Рiзниця мiж
роЗрах) нNовоЮ вартiстю чисти\ активiв i статутнипt капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить - 158З 1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiолу становить -
158З 1 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та статутним
капiталоь,t на кiнець попереднього перiоду становить- i71l3 тис,грн. Рiзниця мiж
ро3рахункоВою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на
кiнець попереднього перiолу становить - l71 lЗ тис.грн.

Висновок BapTicTb чистих активiв акцiонерного товариства менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). BapTicTb чистих активiв товариства менша вiд мiнiмального розмiру
статутного капiталу, встановленого законом. Вiдповiдно до вимог п.3 ст. l55
IJивiльного кодексу Украiни передбачена лiквiдацiя товариства (або, згiдно iз
Законом <Про акцiонернi товариства))1 товариство зобов'язане протягом l0 мiсяцiв з
дати настання такоТ невiдповiдностi усунути iT),

3. Iнформачiя про зобов'язання eMiTeHTa

Видll зобов'язань !ата Непогашена час1 lIHa Вiдсоток ]а корrIст},вання

вIlникнення боргу (тис. грн.) КОШТаМИ (ВiДСОТОК ЛаТа

рiчних) ПОГаШеННЯ

Крелитибанку Х 0 Х Х
у тому числi:


