13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Кредити банку, у тому числі :

Дата виник
нення
X
д/н

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

0.00

X

X

0.00

0.000

д/н

X

X

Зобов'язання за цінними паперами

X

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

X

0.00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.00

X

X

За векселями (всього)

X

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X

0.00

X

X

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

X

0.00

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

X

X

Інші зобов'язання

X

15727.00

X

X

Усього зобов'язань

X

79554.00

X

X

Опис:

62667.00

62667.00

1160.00
0.00

На 31.12.2011 р. поточнi зобов'язання складають
16194 тис. грн., в т. ч.:
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 14069 тис. грн. Основнi кредиторi: ТОВ
"Дiамет" - 1868 тис. грн., ТОВ "Iмперiя
нафтопродукт" - 1245 тис. грн., ПАО
"Красногорiвський вогнетривкий завод" - 965 тис.
грн., ТОВ "Мега Торг" - 4313 тис. грн., ТОВ "Мет
Втор Груп" - 2076 тис. грн., Красноармiйське УГГ 1689 тис. грн., передбачається погашення за плином
року;
- поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 47 тис.
грн., передбачається погашення за плином року;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 467 тис. грн., а саме екологiчний податок - 1 тис. грн.,
податок з доходiв фiзичних осiб - 239 тис. грн., збiр за
спецiальне використання води - 1 тис. грн., податок на
землю - 25 тис. грн., податок на прибуток - 200 тис.
грн., iншi - 1, передбачається погашення за плином
мiсяця;
- поточнi зобов'язання за розрахунками зi
страхування - 317 тис., передбачається погашення за
плином мiсяця;
- поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати
працi - 1018 тис. грн., передбачається погашення за
плином мiсяця;
- iншi поточнi зобов'язання - 276 тис. грн., а саме:
виплати по виконавчим документам - 53 тис. грн.,
виплати по рiшенню суду - 170 тис. грн., алiменти - 44
тис. грн., iншi - 9 тис. грн., передбачається погашення
за плином року.
На 31.12.2011 р. довгостроковi зобов'язання
складають - 63360 тис. грн., а саме: iншi довгостроковi
фiнансовi зобов'язання (довгостроковi векселi) - 62667
тис. грн., вiдстроченi податковi зобов'язання - 693 тис.
грн., тощо 60 тис.грн.
Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi
вiдповiдно до вимог П(С)БО № 17 "Податок на

Види зобов'язань

Дата виник
нення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
Дата
корист. коштами погашення
(% річних)

прибуток", затвердженого Мiнiстерством фiнансiв
України вiд 28.12.2000 р. № 353.
Заборгованiсть iз минулим термiном позовної давностi
не iснує. У звiтному роцi списано кредиторської
заборгованостi у сумi 2 тис. грн.

