
ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" - акцiонерне товариство, яке надає послуги телефонного зв'язку.
Першого серпня 1975 року був створений структурний пiдроздiл виробничого об'єднання
"Донецьквугiлля" - вузол виробничо-технологiчного зв'язку - для  надання
технологiчного зв'язку пiдприємствам вугiльної 
промисловостi, керiвникам та працiвникам цих пiдприємств, iнвалiдам тощо. Згодом
список абонентiв поширився (iншi пiдприємства, бюджетнi органiзацiї та установи,
населення), пiдприємство було переiменовано на "Пiдприємство
виробничо-технологiчного зв"язку". 
     В груднi 1995 року державне пiдприємство виробничо-технологiчногозв'язку ПО
"Донецьквугiлля" було перетворено в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне
товариство "ПРОМТЕЛЕКОМ".
13.05.2011 товариство переіменовано в Публічне акціонерне товариство"Промтелеком"

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" складається з 6 структурних пiдроздiлiв: 

-  Петровський цех зв'язку - АТС КВАНТ ємнiстю 2000 номерiв; 
-  Кiровський цех зв'язку - ЕАТС ємнiстю 2000 номерiв "КВАНТ-Е";
-  Куйбишевський цех зв'язку - ЕАТС - 2000 номерiв "ТЕСТ"; 
-  Будьонiвський цех зв'язку - АТС Квант  - 1000 номерiв; 
-  Центральний цех зв'язку - ЕАТС "Квант-Е" - 7000 номерiв; 
-  Будiвельно-монтажна дiльниця; 
    Назва вузлiв зв'язку вiдповiдає назвi районiв, в яких вони розташованi.
Загальна монтована 
ємнiсть всiх АТС - 14000 номерiв. Всi структурнi пiдроздiли знаходяться у мiстi
Донецьку.     
   Будiвельно-монтажна дiльниця займається розвитком засобiв зв"язку: будiвництвом
нових                 телефонних мереж, доводить iснуючи мережi до  вiдповiдностi
технiчним нормам.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Звiтнiсть ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" за звiтний перiод була виконана згiдно з Законом
України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV, Наказу
Мiнiстерства Фiнансiв України" про затвердження плану рахункiв бухгалтерського
облiку i iнструкцiїпро його використання" вiд 30.09.1999 року № 291. При пiдготовцi
звiтностi пiдприємстiо керувалось Порядком подання фiнансової 
звiтностi,затвердженим постановою КМУ вiд 28.02.2000 року № 419 з урахуванням
доповнень та змiн. 
Активи та зобов'язання вiдображаються у балансу тiльки тодi, коли вони вiдповiдають
слiдуючим критерiям: 
- iснує ймовiрнiсть надходжень чи вибуття майбутних економiчних вигод; 
- їх оцiнка може бути достовiрно визначена. 
Бухгалтерськiй облiк нематерiальних активiв (признання, оцiнка i облiк) ведеться по
групах згiдно ПСБО 8. Одиницею облiку є окремий об"єкт нематерiальних активiв. По
кожному нематерiальному активувизначається термiн корисного використання.



Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується виходячи з цього термiну. 
Запаси. 
Одиницею запасiв у цiлях бухгалтерського облiку вважається вид запасiв. Первiсна
вартiсть визначається згiдно ПСБО 9 та ПСБО 16. У балансi вiдображенi запаси по
найменшiй з двох оцiнок - 
первiснiй вартостi або чистiй вартостi реалiзацiї. На дату балансу проводиться
iнвертаризацiя запасiв. Визначення грошових коштiв. Горошовi кошти включають грошi
в касi та поточному рахунку. 
Валютного рахунку пiдприємство не має. 
Дебiторська заборгованiсть. 
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю на дату
балансу, равною суми дебiторської заборгованостi за мiнусом резерва сумнiвних
боргiв. Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборованостi, встановлений
вихiдячи iз сплатоспроможностi деяких дебiторiв. 
Резерви майбутнiх витрат та платежiв (на вiдпустки та iн.) нестворюється. 

Визнання доходу. 
До складу доходiв майбутних перiодiв включаються суми доходiв, нарахованих протягом
поточного перiоду, якi будуть визначенi у наступних звiтних перiодах. Доход
визначається на дату вiдвантаження. та оцiнюється згiдно з ПСБО 15. 

Витрати. 
Витрати вiдображаються у балансу одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням
зобов"язань, в Звiтi про фiнансовi результати вiдображаються одночасно з доходами
для отримання яких вони понесени. 
У виробничу собiвартiсть послуг включаються: 
- прямi витрати; 
- загальновиробничi витрати. 
Витрати, пов"язанi з операцiйної дiяльнiстю, якi не включаються у собiвартiсть
реалiзованої продукцiї (адмiнiстративнi витрати та iн.) квалiфiкуються згiдно з
ПСБО 16. 
Названi витрати є витратами звiтного перiоду та вiдображаються у Звiтi про
фiнансовi результати. 
Податки. 
Витрати на податок на прибуток включають податки, розрахованi у вiдповiдностi до
дiючого податкового законодавства України.

Текст аудиторського висновку

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма "Аудит - Консалт"
Свідоцтво № 2356 згідно  рішення №100 Аудиторської палати України від 30.03.2001р.,
чинний до 30.03.2011р

Україна, 83017
 м.Донецьк ,вул. Овнатаняна, 4 тел. (062) 2068423 
факс (062) 2068431

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА)

щодо  фінансової звітності 

ПАТ" ПРОМТЕЛЕКОМ "

за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року

1. АДРЕСАТ.    
       Звіт незалежного аудитора призначається для  власників цінних паперів та



керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіря-ється  і може
бути викорис-таний  для подання  до Національної комісії з цінних папе-рів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.

 2.1 ОСНОВНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО ЕМІТЕНТА:
2.1.1. Повне найменування: Публічне акціонерне товариство "Промтелеком"
. (далі - Підприємство)

2.1.2. Код за ЄДРПОУ   00179714
2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 83049, м. Донецьк, вул. Хірургічна, б.4.
 
2.1.4. Дата та орган державної  реєстрації: Статут (нова редакція) зареєстрований
13 травня 2011р. виконавчим комітетом Донецької міської ради, № запису 1 266 105
0011 006089. Зміни до  Статут зареєстровані 03 березня 2012 року   виконавчим
комітетом Донецької міської ради, № запису 1 266 105 00 13 06089.
       

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Аудиторська  перевірка проведена  у відповідності з вимогами та положеннями Закону
України "Про аудиторську діяльність", інших законодавчих актів України та у
відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання  впевненості та супутніх послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати України № 229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у
відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності",  МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора",  № 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
При складанні висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої
позики), затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 29.09.2011 року № 1360. 

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі
виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність та
достовірність інформації, що використовувалася ним як аудиторські докази.
Аудиторські докази необхідні Аудитору для обґрунтування аудиторської думки
У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час
пере-вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у
фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування
доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а
також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо
організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду
перевірки.
Вибір процедур залежав від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку
цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується
складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.
Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик,
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального
подання фінансової звітності.  
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення думки
стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з
визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
Фінансова звітність Підприємства підготовлена згідно з вимогами, Національних



положень (стандартів) бухгалтерського обліку,  та облікової політики Підприємства.
Річна  фінансова  звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку
Підприємства  за  станом на кінець останнього дня звітного року.
2.2.1 Опис перевіреної фінансової інформації
Аудитор здійснив вибіркову перевірку фінансової звітності ПАТ "Промтелеком" , яка
складає повний комплект фінансової звітності та включає:
- Баланс станом на 31.12.2011 р. (форма1);
- Звіт про фінансові результати за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011
 року  (форма 2);
- Звіт  про рух грошових коштів  за 2011 рік (форма 3);
- Звіт про власний капітал за 2011 рік (форма 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік (форма 5).

3.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА  ФІНАНСОВУ  ЗВІТНІСТЬ.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання
фінансової звітності відповідно до національних Положень (Стандартів)
бухгалтерського обліку (надалі П(С)БО) та такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або
помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
ви-користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помил-ки; вибір та застосування відповідних принципів
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень,
що впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених  у  фінансовій
звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах
протягом  звітного періоду.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА:
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного аудиту. Аудитор здійснив аудиторську перевірку
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас
дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих
викривлень.
У зв'язку з тим, що за  умовами   договору  не було  передбачено проведення
заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку,  аудитори  не  виключають,
що подальшою  податковою перевіркою можуть бути виявлені  викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів
щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від
судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової
звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглянув заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного
подання  суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав
також оцінку  відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових
оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової
звітності.
Аудиторські докази, отримані Аудитором, є достатніми і прийнятними для формулювання
підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки.

5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА       
5.1. Підстава для висловлення модифікованої думки



Аудитор не приймав участі в  спостереженні за інвентаризацією наявних активів та
зобов'язань, оскільки був призначений після дати її проведення. Однак, на
підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій  висловлено
довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують
думку, що  активи та зобов'язання наявні. Стосовно розміру забезпечень виплати
персоналу Аудитор не може висловити думку, тому що інвентаризація резерву на оплату
відпусток на Підприємстві  не проводилася. Резерв сумнівних боргів Підприємство не
створювало.
.  

5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

Висновок незалежного  Аудитора  складено  у відповідності з вимогами Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  впевненості та супутніх
послуг (надалі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 229/7 від 31
березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 "Модифікація думки у
звіті незалежного аудитора". 
 
Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання
інформації про фінансову звітність згідно з П(С)БО, діючими на Україні, які
вимагають правдивого  розкриття і подання інформації у відповідності з принципами
безперервності, послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та
змісту фінансової звітності.  
 Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку
в цілому задовольняє  зако-нодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні. На
думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі
"Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність Підприємства
за рік, який закінчився 31.12.2011 р. подає достовірну та справедливу інформацію
про фінансовий стан та її фінансові результати відповідно до П(С)БО. Фінансова
звітність складена на основі дійсних облікових даних.
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності
діяльності Підприємства.  

6. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ.
6.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства. 
       
Вартість чистих активів акціонерного товариства  визначена шляхом вирахування із
суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до
розрахунку. 
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснювався згідно
Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з
метою реалізації положень ст. 155 „Статутний капітал акціонерного товариства ",
зокрема п. 3 Цивільного кодексу України.
Розрахункова    вартість   чистих   активів Підприємства  на   кінець   звітного
періоду   складає 7 836 тис.грн.  Заявлений статутний капітал складає 4 225
тис.грн. На кінець звітного періоду неоплаченого та вилученого капіталу у
Товариства немає, тобто  скоригована  сума статутного  капіталу складає  7 836
тис.грн.  Розрахункова вартість чистих активів більше суми скоригованого статутного
капіталу,  що відповідає вимогам  ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.

6.2 Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала
аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та
подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання   аудитор  здійснив аудиторські процедури щодо виявлення

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 "



Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену
аудитором фінансову звітність".
В результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські докази
того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у зв'язку з інформацією,  що
розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою
звітністю.

6.3.Значні правочини:
  
Підприємство у 2011 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні
товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості
активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності). За даними
останньої річної фінансової звітності Підприємства вартість активів  складає 12 181
тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає
1 282,1 тис.грн.. Аудитором були  виконані процедури щодо дотримання Підприємством
вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів.
На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів Аудитор може зробити
висновок, що Підприємство  дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання
значних правочинів.

6.4 Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього
аудиту  вимогам законодавства
      Наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління"
повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного
управління та результати їх  функціонування.
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи
управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, ревізор, генеральний
директор.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом
товариства, затвердженого рішенням загальних зборів 13 травня  2011 року.
Фактична періодичність засідань Наглядової ради відповідає термінам визначеним
Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту.
Протягом звітного року генеральний директор товариства здійснював поточне
управління фінансово-господарською діяльністю в межах  повноважень, які встановлено
Статутом акціонерного товариства. 
Контроль за фінансово-господарською діяльністю  здійснює  ревізор Товариства.
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами
акціонерного товариства.

6.5 Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища",
аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася
під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у
відповідності до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при
аудиті фінансової звітності". Аудитором були подані запити до управлінського
персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора,
можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором  виконані
аналітичні процедури, в тому числі  по суті з використанням деталізованих даних,
спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності
суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління,
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані
з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що



фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування: Товариство з  обмеженою відповідальністю "Аудит-Консалт".
 (Аудитор)
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення про внесення до Реєстру суб'єктів
аудиторської діяльності: Свідоцтво № 2356 згідно  рішення №100 Аудиторської палати
України від 30.03.2001р., чинний до 31.03.2016р
Місцезнаходження:  Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б.4.
Телефон (факс):  тел . (062) 206-84-23;   факс (062) 206-84-31.

8. Дата і номер договору на проведення аудиту:  
№ 02/02/12 від 10.02.2012 р.

9. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 
Дата початку перевірки 10.02.2012 р., дата закінчення перевірки 07.03.2012 р.

Виконавець

сертифікат  А №003830 від 2 червня 1999р.термін дії подовжено 
Рішенням АПУ №123 від 29.05.2003р., термін дії подовжено Рішенням АПУ №190/3 від
22.05.2008р. до 2 червня 2013 р.

______________ Т.І. Магонова

Директор ТОВ "Аудиторська компанія "Аудит  - Консалт"
сертифікат  А №003830 від 2 червня 1999р.термін дії подовжено Рішенням АПУ №123 від
29.05.2003р.термін дії подовжено Рішенням АПУ №190/3 від 22.05.2008р. до 2 червня
2013 р.

_________________       

Т.І. Магонова
07.03.2012 р. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні
ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї
діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи
продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг)
емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі
постачання
   Основними абонентами ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" є  бюджетнi органiзацiї, установи та
населення (у тому числi пiльгова категорiя).

  У містах з числом мешканців перевишуючих 1 млн, у тому числі і  у місті Донецьку
здійснюється перехід на  цифровий телефонний зв'язку.
  ПАТ "Промтелеком" здійснив переключення у цифровий фрагмент мережі загального
користування  у 2006 році після одержання номерного ресурсу  сімизначної нумерації.



 Конкуренцiя в галузi висока. У мiстi Донецьк та Донецькiй    областi, крiм мережi
загального користування, зареєстровано  багато операторiв зв'язку. Основними
конкурентами ВАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" є Донецька дирекцiя УКРТЕЛЕКОМ та ТОВ
"ФАРЛЕП-ТЕЛЕКОМ".

Основні дебітори підприємства на 31.12.2011 р. (в грн.):

Послуги зв'язку  - юридичні особи:                        -  760485,42
   АП ш.ім.Засядько                                                    -
10354,83
   ДВЕК                                                                          -
80459,12
   Бюджет                                                                      -
65127,96

Послуги зв'язку  - фізичні особи:                            - 497954,11
   
   Абоненти                                                                  -
484847,87
   Бюджет                                                                     -
13106,24

Інші послуги, виконанні роботи:                          - 97735,37
   ЗАТ "Київстар ГСМ                                             -     11165,79
   ВАТ ВТЗ Укрвуглетелеком                                 -    5127,42
    Астро ПП                                                              -
16931,01
   ВАТ ПЕС-Енерговугілля                                      -    9689,87
   МТС Украина                                                         -    8353,28
   
   ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас"                 - 46468,00

------------------------------------------------------------------------
   ЗАГАЛОМ                                                  1437396,39
------------------------------------------------------------------------

Аванси видані:

   ПЕС "Енерговугілля"                                               -  30314,98
   ВАТ "Донецькі електричні мережи"                     -  31543,2
   ТОВ  Газова компанія"Енергоресурс"                 -   9003,58
------------------------------------------------------------------------
   ЗАГАЛОМ                                  207585,73                 
-----------------------------------------------------------------------

Основні кредитори підприємства на 31.12.2011 р. (в грн.):

Отримані ТМЦ, послуги:                                   
   ООО ФинФорт-интертрейдинг                          -  787858,25
   ЗАТ "Київстар ДжЕсЕм"                                     -   7316,52
   Укомлайн                                                                -
42146,43
   УМЗ                                                                          -
14997,82
   ш/у Донбас                                                               -
84748,02
-----------------------------------------------------------------------
    ЗАГАЛОМ                                                1658489,29
------------------------------------------------------------------------



Аванси отримані:

   Абоненти - юридичні особи                            -  43236,30
   Абоненти - фізичні особи                                - 226321,20
   ТОВ "Фортуна плюс"                                     -  95633,40
------------------------------------------------------------------------

                       - ЗАГАЛОМ :
366026,25
------------------------------------------------------------------------ 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Основні придбання та вибуття за 2011 р., тис. грн.:

Надійшло основних засобів 2065,80, у т.ч.:
автомобілі 65,3 
компьютерна техніка /монитори, прінтери, системні блоки/ 55,1
інтернет - обладнання 982,28
станціонне обладнання 822,0

Вибуло основних засобів : Перв.вартість    Знос
компьютерна техніка /монитори, прінтери, системні блоки/    
інтернет - обладнання 5,56 3,5
станціонне обладнання     180,09               94,18
інструменти, прилади  та інвентар     24,78    22,23

    інші 1,5  0,97

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому
числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Облік основних засобів за звітний період здійснювався у відповідності до чинного
законодавства та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (П(с)БО) 7 "Основні
засоби". Одиницею обліку вважається окремий об'єкт основних засобів та інших
необоротних матеріальних активів.

Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів та інших необоротних активів не
розраховується  та з метою амортизації приймається її нульове значення. 

У статті "Основні засоби"  Балансу крім саме основних засобів відображається  і
вартість інших необоротних матеріальних активів. (Рахунки 10 "Основні засоби" та 11
"Інші необоротні матеріальні активи").

При передачі малоцінних та швидкозношуючих предметів в експлуатацію, облік яких
ведеться на рахунку 112, нараховувався знос в розмірі 100 % від їх вартості та
відображається на рахунку 132 "Знос  інших необоротніх матеріальних активів".

Проведена інвентаризація основних засобів підтвердила наявність та правильність
відношення активів до основних засобів і розподілу за групами.

Залишкова вартість основних засобів акціонерного товариства станом на
31.12.2011р. дорівнює 10139  тис.грн. (первісна вартість - 19 674  тис.грн.,  знос
- 
9535  тис.грн.).
                  Рух основних засобів за 2011 рік.
--------------------------------------------------------------------
:            :   Первісна  :   Придбано, :   Вибуло, :  Первісна   :



:            : вартість на :    тис.грн. :   тис.грн.: вартість на :
:            :31.12.2010р.,: (первісна   : (первісна :31.12.2011р.,:
:            : тис.грн.    :   вартість) : вартість) :  тис.грн.   :
:------------------------------------------------------------------:
:Будівлі та  :             :             :           :             :
:споруди     :    1343     :       21    :       1   :    1363     :
:------------------------------------------------------------------:
:Машини та   :             :             :           :             :
:обладнання  :    8521     :     1245    :     209   :    9557     :
:------------------------------------------------------------------:
:Транспортні :             :             :           :             :
:засоби      :     498     :       67    :           :     565     :
:------------------------------------------------------------------:
:Iнші основні:             :             :           :             :
:засоби      :    7458     :      733    :       2   :    8189     :
:------------------------------------------------------------------:
: В С Ь О Г О:   17820     :     2066    :     212   :   19674     :
--------------------------------------------------------------------

На підприємстві амортизація основних засобів нараховується на протязі терміну
їх використання. Норми та методи нарахування амортизації основних засобів
проводяться згідно з нормами для відповідної групи основних фондів, передбачених
п.п.8.6.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" .

За звітний період амортизація основних засобів та нематеріальних активів склала
1648 тис. грн.

За звітний період на підприємстві вибуло основних засобів за  первісною
вартістю на 212 тис.грн.:

За звітній період на підприємство надійшло основних засобів первісною вартістю 
- 2066 тис.грн. За звітній період підприємство придбало за грошові кошти основних
засобів та необоротних активів на суму  1713  тис.грн

На підприємстві немає безкоштовно отриманих основних засобів, також немає
основних засобів, відносно яких  існує обмеження володіння,  користування та
розпорядження. 

На підприємстві немає основних засобів, що передані в заставу.
На підприємстві немає основних засобів, які тимчасово не використовуються.
На підприємстві немає основних засобів, які вилучені з використання та

експлуатації для продажу. 
На підприємстві немає основних засобів, що отримані за рахунок цільового

фінансування. 

Ступінь зносу основних засобів на 31.12.2011р. склала:
- виробничого призначення:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 57%;
- машин та обладнання - 29%;
- транспортні засоби - 78%;
Ступінь використання  основних засобів на 31.12.2010 року склала:
- виробничого призначення:
- будівлі, споруди та передавальні пристрої - 50,7%;
- машин та обладнання - 80,7%;
- транспортні засоби - 79%;
- невиробничого призначення:
- інші основні засоби - 40,0%
Взагалі основні засоби зношені на підприємстві на 45%.  

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
   Стримуючим фактором розвитку  підприємства  є вимоги домінуючого  у галузі
зв'язку ВАТ "Укртелеком" щодо виконання технічних умов за включення додаткової
ємності: технічні умови не можливо проконтролювати, або пропонується  придбання



опціонів на включення, яке не передбачене Законом "Про телекомунікації".
   Національна комісія з питань регулювання зв'язку законодавчо встановлює граничні
тарифи на послуги за'язку в Україні. тому ВАТ "Промтелеком" не залежно від того,
яка собівартість послуг, не має права самостійного ціноутворення на такі послуги,
як встановлення телефонного апарату, абонентська плата та ін., шщо негативно
впливає на економічний ефект діяльності підприємства.
   Також стримуючим фактором розвитку підприємства є вимоги лідерів галузі таких як
ВАТ "Укртелеком", МТС-Україна, ЗАО "Київстар-ДЖ-ЕС-ЕМ" щодо надання доступу до
міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
    ВАТ "Укртелеком" вимагає у емітента за будь-яку роботу, пов'язану з прокладкою
кабелю в його каналізаційній системі, проектно-кошторисну документацію, яка в свою
чергу вимагає погодження технічних умов. Ця процедура продовжується до півроку.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
В 2011 році на ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" накладені санкції Державноюінспекцією з контролю
за цінами в Донецькійобласті в доход бюджету стягнуто "необгрунтовано отриману зі
споживачів суму виручки в результаті порушення державної дисципліницін - 471,30
грн." та "штраф у двократному розмірі необгрунтовано отриманої суми виручки -
942,60 грн." Загальна сума економичних санкцій складає 1413,90 грн.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента

Фінансування в 2011 році товариство здійснювало за рахунок власний та заємних
коштів.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов"язань може бути погашена
негайно. Коефіцієнт розраховується за формулою:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти (р.220+
р.230 + р.240 ф.  №1)

Поточні зобов'язання (р.620 ф.№1)

На кінець 2011 року цей коефіцієнт складає 0,008 . 

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом.
Показує, яка частина довгострокових та поточних зобов'язань забезпечується  власним
капіталом.  Коефіцієнт розраховується  за формулою:

Коефіцієнт покриття
зобов'язань власним        капіталом = Довгострокові та поточні зобов"язання
(р.430+р.480 + р.620+р.630 ф.1)

Власний капітал (р.380 ф.1)

Даний коефіцієнт  дорівнює - 0,75 за 2011рік, та показує, що у товариства небагато
зобов'язань.

Коефіцієнт рентабельності активів
Він є найбільш важливим індикатором конкурентноспроможності і показує, скільки
грошових одиниць знадобилось товариству для одержання однієї грошової одиниці
прибутку.

Коефіцієнт рентабельності активів = Ф2 р.220 або р.225
Ф1(р.280(гр.3)+р.280(гр.4))/2

За 2011 рік цей коефіцієнт дорівнює 0,006.
Чим вище значення цього коефіцієнту, тим більше фінансово стійким, стабільним є
товариство. 

Коефіцієнт автономії.



Він відображає стійкість фінансового стану товариства, його незалежність від
позикових засобів. Він розраховується за наступною формулою:

Коефіцієнт автономії = Власний капітал (р. 380 ф.1)
Весь капітал (р.280)

Він дорівнює - 0,57   за 2011 рік.
Чим вище значення цього коефіцієнту, тим більше фінансово стійким, стабільним та
незалежним від кредиторів є товариство. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
 Укладених та невиконаних договорів за звітний період немає.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
З метою пiдвищення ефективностi управлiння пiдприємствами вугiльної промисловостi
та технiчного рiвня галузевої мережi електрозв'язку, збереження її взаємодiї з
загальнодержавною мережею зв'язку України, провадиться корiнна реконструкцiя
технiчного устаткування i замiна його на цифрове. Все це буде сприяти пiдвищенню
якостi зв'язку, збiльшенню кiлькостi послуг, пiдвищеню доходiв пiдприємства та
полiпшенню фiнансових показникiв.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Пiдприємство не займалося дослiдженнями та розробками в звiтному  роцi.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони,
зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа,
поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емітент, немає.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Події, які представляють додаткову інформацію про обставини, що  існують на дату
балансу:
- дебітор підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною
банкротом не оголошувався;
-переоцінка активів не проводилась після звітної дати, яка свідчила б про стійке
зниження їх вартості,
визначенної на дату балансу;
-немає дочірніх і асоційованих підприємств;
-не проводився продаж запасів, що свідчило б про необгрунтованість оцінки чистої
вартості їх реалізації на
дату балансу;
-отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового
відшкодування, переговори
відносно якого велися на звітну дату-переговори не велися;
-виявлення помилок або порушень законодавства, які привели до спотворення даних
фінансової звітності не виявлено.
Події, вказуючи на обставини, які виникли після дати балансу:
-рішення про реорганізацію підприємства не приймалося;



-цілисний майновий комплекс не придбався ;
-не приймалося рішення про припинення операцій, що становлять значну частину
основної діяльності
підприємства;
-знищення активів в післябалансний період не було;
-рішення про емісію цінних паперів не приймалося;
-контракти про значні капітальні і фінансові інвестиції не укладалися;
-дівіденди за звітний період не оголошувались підприємством після дати балансу.


