Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний
директор

Сiтков Сергiй Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМТЕЛЕКОМ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

00179714

4. Місцезнаходження
емітента

83049 Донецька область Куйбишевський м.Донецьк вул. Хiрургiчна,
4

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(062) 343-80-21 (062) 340-55-25

6. Електронна поштова
ken@promtele.com
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

28.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№ 79 Бюлетень "Цiннi папери України"

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

http://investor.promtele.com/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які

X

включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" - за звiтний перiод емiтент не належав
до будь-яких об'єднань пiдприємств.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства.
"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - для акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв
емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не
вiдбувалося.
"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi.
"Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент
не випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - Не обов'язкова для заповнення
емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не обов'язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi
яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного
перiоду" - за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМТЕЛЕКОМ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

ААБ № 515883

3. Дата проведення державної реєстрації

13.05.2011

4. Територія (область)

Донецька область

5. Статутний капітал (грн.)

6000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
104

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
61.10

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

61.20

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БЕЗПРОВОДОВОГО ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

61.90

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ

10. Органи управління
Інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти підприємства
акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) Поточний рахунок

26003000099543

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) Поточний рахунок

д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Надання послуг фіксованого місцевого
телефонного зв'язку з ємністю мережі понад
10000 номерів з правом технічного
обслуговування та експлуатації
телекомунікаційних мереж і надання в
користування каналів електрозв'язку на
території Донецької області.

АВ 593083

29.09.2011

Національна комісія з питань регулювання зв'язку України

30.10.2016

Опис
Господарська діяльність, пов'язана із
створенням об'єктів архітектури.
Опис

Після закінчення терміну дії ліцензії підприємство має намір продожити дію ліценізії на новий термін
АВ 153452

11.08.2011

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю в Донецькій
обл.

Після закінчення терміну дії ліцензії підприємство має намір продожити дію ліценізії на новий термін

11.08.2016

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Донецьке регіональне відділення фоду державного
майна України

13511245

83000 Донецька область Ворошиловський м.Донецьк вул.
Артема, 97

0.000000000000

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
0.000000000000

Усього

0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Генеральний директор
1) посада
Сiтков Сергiй Юрiйович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВА 556248 22.11.1996 Куйбишевським РВ УМВС України в
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
Донецькiй обл.
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1979
4) рік народження**
вища, Донецький інститут ЗД транспорта,
5) освіта**
16
6) стаж роботи (років)**
ПрАТ "Промтелеком", начальник будiвельно-монтажної
7) найменування підприємства та
дiльницi
попередня посада, яку займав**
12.09.2014 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Генеральний директор обирається Загальними зборами строком на 5 років, у своїй роботі
підзвітний Загальним зборам і Наглядовий раді й зобов'язаний організовувати виконання їхніх рішень.
Генеральний директор у своїй роботі з управління виробничою й комерційною діяльністю Товариства
опирається на Дирекцію, роботою якої керує. До складу Дирекції входять три особи - Генеральний директор
та два члени Дирекції. Особи членів Дирекції затверджують Загальні збори за поданням Генерального
директора. Члени дирекції беруть участь у господарській діяльності Товариства на підставі посадових
інструкцій.
Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів і
Наглядової Ради й має наступні повноваження:
-вправі без доручення діяти від імені Товариства, представляти його у всіх органах державного
керування, суду, арбітражного суду, а також в установах, організаціях і на підприємствах;
-здійснювати всі угоди, не заборонені чинним законодавством у межах своєї компетенції;
-здійснювати повсякденне керівництво роботою Дирекції й виконавчого апарата, формувати пропозиції
по складу Дирекції, вирішувати кадрові питання на виробництві;
-затверджувати Положення про комерційну таємницю й конфіденційну інформацію;
-вирішувати інші питання виробничо-господарської діяльності й соціального розвитку Товариства,
взаємодії Товариства і його трудового колективу.
Питання повноважень, умов діяльності й матеріального забезпечення Генерального директора
визначаються в його контракті із Товариством. Контракт із Генеральним директором від імені Товариства
й з доручення Загальних зборів підписує голова Наглядової Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
За звітний період отримана винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Іншу
винагороду у будь -якій формі не було отримано.
Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:
- начальник будiвельно-монтажної дiльницi.
Не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Директор фiнансовий - головний бухгалтер
Кузьменко Олена Миколаївна
ВА 676356 30.05.1997 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
України в м.Донецьку
1950
вища, Донецький політехнічний інститут, факультет
"Інженерно-економічний"
40
Попередня посада: ППТЗ ПО "Донецьквугілля", головний
економіст
03.03.1997 Безстроково

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між
Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.

До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим
Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції
Загальних зборів або Наглядової ради.
Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові
засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.
Дирекція правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення
Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є
вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плині всього
строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання
Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства.
Основною задачею головного бухгалтера ПАТ "Промтелеком" є забеспечення правильного, своєчасного
та достовiрного бухгалтерського облiку.
Головний бухгалтер пiдпорядковується беспосередньо генеральному директору.
Призначення, перемiщення та звiльнення вiд посади проводиться генеральним директором в
встановленому порядку.
В своїй роботi головний бухгалтер керується Законами України, чинними нормативними актами,
посадовою iнструкцiєю.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
За звітний період отримана винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства.Інша
винагорода у будь-якій формі не була отримана.
Перелік попередніх посад:
- гірничий майстер к-т "КРасноармійськвігулля";
- хронометражист к-т "Красноармійськвугілля";
- інженер планового відділу тресту "Донецькспецсільгоспмотнаж";
- старший економіст вузлу ПТЗ тресту "Донецьквугілля";
- главний економіст ВАТ "Промтелеком".
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Голова Ревізійної комісії
Курас Лев Валерійович
ВЕ 537990 11.01.2002 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
України в м.Донецьку
1965
вища, Донецький Державний Універстите, факультет
"Математичний"
28
Попередня посада: ВАТ "Промтелеком", член Наглядової ради.

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
12.04.2011 На 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Дирекції. Ревізійна
комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі трьох чоловік із числа акціонерів.
Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією з дорученням Загальних
зборів акціонерів, Спостережної ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів (представників
акціонерів), що володіють у сукупності більш, ніж 10% акцій, наділених правом голосу.
Для реалізації вимоги ініціатор перевірки звертається до Голови Наглядової Ради Товариства, Голова
зобов'язаний передати вимогу до Ревізійної комісії.
Для виконання перевірок Ревізійна комісія вправі жадати від посадових осіб Товариства надання їй всіх
необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів й особистих пояснень.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські організації. У
цьому випадку Ревізійна комісія відповідає за нерозголошення відомостей, що представляють комерційну
таємницю Товариства або конфіденційну інформацію.
Результати й матеріали перевірок зберігаються в плині двох років з моменту їхнього проведення.
Ревізійна комісія вправі зажадати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла погроза
економічним інтересам Товариства.
Ревізійна комісія скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Ревізійної
комісії проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.
Ревізійна комісія правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається
вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку
діяльності Товариства.

По закінченні фінансового року Ревізійна комісія надає результати проведених нею перевірок Загальним
зборам акціонерів.
За звітний період отримана винагорода у грошовій формі згідно щтатного розкладу піжприємства. Інша
винагорода у будь-якій формі не була отримана.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
Перелік попередніх посад:
- стажор-дослідник науково-дослідного сектора кафедри прикладної математики ДонНУ;
- аспірант Донецького державного університета;
- асистент кафедри прикладної математики ДонНУ;
- фахівець відділу приватизації та акционірованія ВАТ "ДІКОМ";
- директор фнформаціонно-аналітичного центру;
- в.о. віце-президента з інвестицій ВАТ "Діамед-Інвест";
- начальник управління ВАТ "Діамед-Інвест";
- начальник фонда АОЗТ "Фінансова Фортеця"
- директор ТОВ "ФінФорт-Реєстр";
- директор Back-Office АОЗТ "Фінансова Фортеця";
- директор ВЗФ "ФінФорт";
- головний економіст ВАТ "Рутченківський завод "ГОРМАШ";
- директор Back-Office АОЗТ "Фінансова Фортеця";
- голова ревізійної комісії ВАТ "Промтелеком";
- член спостережної ради ВАТ "Промтелеком".
На дату складання звіту також обіймає посаду члена наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий
комбінат" (Донецька обл. Артемівський район, м.Часів Яр, вул. Комсомольська, 1), члена Наглядової ради
ВАТ "Нова Строй" (Донецька обл., м.Артемівськ, пров.Першотравневий, 150), ревізора ПрАТ "РЕАЛ"
(м.Донецьк, вул. Ахтирська, 8а) та ревізора ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул. Оватаняна,4).
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Голова Наглядової Ради
Лук'янов Володимир Валентинович
ВС 239375 21.04.2000 Артемівським МВ УМВС України в
Донецбкій обл.
1966
Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, інженерметалург
28
Зараз працює заступником голови Наглядової Ради ПАТ
"Часівоярський вогнетривкий комбінат" (Донецька обл.,
м.Часів Яр, вул. Комсомольська, 1). До цього працював
заступником директора ТОВ "ФінФорт-Маркет".
28.04.2014 На 3 роки

8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження Наглядової Ради
-затверджувати умови оплати праці посадових особ Товариства;
-погоджувати умови оплати праці посадових особ дочірніх підприємств, представництв і філій
Товариства;
-узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій;
вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
-заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
-ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в
благодійних заходах;
-виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань
діяльності Товариства.
Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання
Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.
Наглядова Рада правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення
приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним.
Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності
Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.
За звітний період отримана винагорода згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будьякій формі не була отримана.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
Перелік попередніх посад:
- слюсар з ремонту Красногорівського вогнетривкого заводу;
- електрослюсар 4-го розряду Червоноармійського дінасового заводу;
- слюсар КІПіА 4-го розряду Харківської Спецвузавтоматики;
- майстер з ремонту устаткування Червоноармійського дінасового заводу;
- економіст відділу МТЗ ВАТ "Часівоярський вогнетривкий комбінат";
- економіст бюро зовнішньо-економічних звязків;
- заступник директора з виробництва Часівоярської компанії "Розмисел";
- комерційний директор ТОВ "ФінФорт-Трейдинг".
На дату складання звіту також обіймає посаду члена наглядової ради ПАТ "Часівоярський вогнетривкий
комбінат", члена Наглядової ради ПрАТ "Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна,4) та
голови Наглядової ради ВАТ "Нова Строй" (Донецька обл., м.Артемівськ, пров.Першотравневий, 150).
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Директор з ВЧ - обладнання
Бабкiн Вiктор Iванович
ВЕ 517203 05.10.2001 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України
в Донецькiй обл.
1943
Середня спеціальна, Донецький технікум промавтоматики,
Автоматичний електрозв'язок
54
ПАТ "Промтелеком", заступник генерального директора

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
17.06.2011 На 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між
Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.
До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим
Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції
Загальних зборів або Наглядової ради.
Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові
засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.
Дирекція правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення
Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є
вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плині всього
строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання
Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
За звітний рік отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша
винагорода у будь-якій формі не була отримана.
Перелік попередніх посад:
- монтер зв'язку 2-го розряду;
- монтер зв'язку 3-го розряду;
- електромеханік;
- старший електромеханік;
- монтер абонентських установок 6-го розряду;
- монтер зв'язку 6-го розряду;
- старший електормеханік;
- інженер виробничої лабораторії;
- провiдний iнженер з ВЧ - обладнання;
- заступник головного iнженера з ВЧ - обладнання;
- заступник генерального директора.
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Директор з розвитку телекомунiкацiйних мереж
Стрижак Сергiй Олександрович

юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

ВА 676356 30.05.1997 Ворошиловським РВ УМВС України у
м. Донецьку
1980
вища, Одеська національна академія зв'язку , Магістр
телекомунікаційних мереж
19
ВАТ "Промтелеком", директор з розвитку комунiкацiйних
мереж.
12.04.2011 На 5 років

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між
Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.
До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим
Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції
Загальних зборів або Наглядової ради.
Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові
засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.
Дирекція правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення
Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є
вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плині всього
строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання
Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
За звітний період не отримував винагороду за виконання своїх обов'язків. Інша винагорода у будь-якій
формі не була отримана.
Попереднi посади:
- електромонтер ЛКС 4 розряду ВАТ "Промтелеком";
- директор з розвитку комунiкацiйних мереж ВАТ "Промтелеком".
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Наглядової ради
Лук'янова Неля Валерiївна
ВВ 047015 14.10.1997 Артемiвським РВ УМВС України в
Донецькiй областi
1967
вища, Донецький нацiональний технiчний унiверситет,
економiчний факультет, бухгалтерський облiк та аудит
31
Заступник директора ТОВ "ФiнФорт-Трейдiнг

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2014 На 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження Наглядової Ради
-затверджувати умови оплати праці посадових особ Товариства;
-погоджувати умови оплати праці посадових особ дочірніх підприємств, представництв і філій
Товариства;
-узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій;
вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
-заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
-ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в
благодійних заходах;
-виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань
діяльності Товариства.
Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання
Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.
Наглядова Рада правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення
приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним.
Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності
Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.

За звітний період отримана винагорода в розмірі згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у
будь-якій формі не була отримана.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
Перелiк попереднiх посад:
- член колгоспу, секретар-машинiстка, iнженер теплотехнiчної лабораторiї, економiст бюро зовнiшньоекономiчних звязкiв, менеджер, аудитор, головний бухгалтер.
На дату складання звiту обіймає посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Часiвоярський вогнетривкий
комбiнат" (м.Часів Яр Донецької області, вул. Комсомольська, 1) , директора ТОВ АФ "Український
корпоративний аудит" (м.Донецьк, вул. Овнатаняна, 4), голови Ревізійної комісії ВАТ "Новастрой"
(м.Артемівськ Донецької області, пров.Першотравневий, 150) та члена Наглядової ради ПрАТ
"Донецькбудтранспостач" (м.Донецьк, вул.Овнатаняна,4).
Член Наглядової ради
1) посада
Лук'янов Владислав Володимирович
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
ВК 531404 14.10.2008 Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
України в м.Донецьку
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1992
4) рік народження**
середня
5) освіта**
4
6) стаж роботи (років)**
студент Донецького нацiонального державного унiверситету.
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
28.04.2014 на 3 роки
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Повноваження Наглядової Ради
-затверджувати умови оплати праці посадових особ Товариства;
-погоджувати умови оплати праці посадових особ дочірніх підприємств, представництв і філій
Товариства;
-узгодження проведення Дирекцією операцій із продажу й анулюванню Товариством акцій;
вимагати скликання позачергових Загальних зборів;
-заслуховувати й затверджувати проміжні звіти Дирекції й Ревізійної комісії;
-ухвалювати рішення щодо питань безоплатного надання Товариством послуг й участі Товариства в
благодійних заходах;
-виступати якщо буде потреба ініціатором проведення позачергових ревізій й аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства, залучати незалежних експертів до аналізу окремих питань
діяльності Товариства.
Наглядова Рада скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання
Наглядової Ради проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.
Наглядова Рада правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів. Рішення
приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається вирішальним.
Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності
Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Дирекцією.
За звітний період отримана винагорода згідно штатного розкладу підприємства. Інша винагорода у будьякій формі не була отримана.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
Попереднi посади: студент Донецького нацiонального державного унiверситету.
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**

Директор з iнформацiйних технологiй
Котков Михайло Антонович
ВВ 276980 20.01.1998 Пролетарським РВ ДМУ УМВС України
у Донецькiй областi
1981
вища, Донецький національний технічний університет ,
Телекомунікаційні системи та мережі
13

ВАТ Промтелеком, iнженер комунiкацiйних мереж
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
12.04.2011 На 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між
Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.
До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим
Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції
Загальних зборів або Наглядової ради.
Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові
засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.
Дирекція правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення
Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є
вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плині всього
строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання
Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
За звітний рік отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша
винагорода у будь-якій формі не була отримана.
Перелік попередніх посад:
- менеджер комунiкацiйних мереж ВАТ "Промтелеком";
- iнженер комунiкацiйних мереж ВАТ "Промтелеком";
- директор з iнформацiйних технологiй ВАТ "Промтелеком".
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Член Ревiзiйної комiсiї
Федченко Сергiй Володимирович
ВА 270087 19.12.1995 Єнакiївським МВ УМВС України в
Дон.обл.
1979
вища, Донецький національний технічний університет,
Інженер-теплоенергетик
3
приватний підприємець

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
12.04.2011 На 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Ревізійна комісія здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Дирекції. Ревізійна
комісія обирається Загальними зборами акціонерів у складі трьох чоловік із числа акціонерів.
Перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією з дорученням Загальних
зборів акціонерів, Спостережної ради, за власною ініціативою або на вимогу акціонерів (представників
акціонерів), що володіють у сукупності більш, ніж 10% акцій, наділених правом голосу.
Для реалізації вимоги ініціатор перевірки звертається до Голови Наглядової Ради Товариства, Голова
зобов'язаний передати вимогу до Ревізійної комісії.
Для виконання перевірок Ревізійна комісія вправі жадати від посадових осіб Товариства надання їй всіх
необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів й особистих пояснень.
Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи незалежних експертів, аудиторські організації. У
цьому випадку Ревізійна комісія відповідає за нерозголошення відомостей, що представляють комерційну
таємницю Товариства або конфіденційну інформацію.
Результати й матеріали перевірок зберігаються в плині двох років з моменту їхнього проведення.
Ревізійна комісія вправі зажадати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла погроза
економічним інтересам Товариства.
Ревізійна комісія скликається Головою не рідше одного разу у квартал. Позачергові засідання Ревізійної
комісії проводяться за пропозицією будь-якого її члена або Генерального директора.
Ревізійна комісія правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш двох її членів.
Рішення приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови вважається
вирішальним. Засідання оформляються протоколами й підлягають зберіганню протягом всього строку
діяльності Товариства.

По закінченні фінансового року Ревізійна комісія надає результати проведених нею перевірок Загальним
зборам акціонерів.
За звітний період отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша
винагорода у будь-якій формі не була отримана.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
Попереднi посади: студент, приватний пiдприємець.
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.
1) посада
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4) рік народження**
5) освіта**

Директор з виробництва
Слесарев Сергiй Петрович
ВВ 937783 14.09.1999 Куйбишевським РВ УМВС України у м.
Донецьку
1954
вища, Всесоюзний заочний електротехнічний інститут зв'язку,
Інженер зв'язку
42
ПАТ "Промтелеком", начальник БМУ; директор з
виробництва.
12.04.2011 На 5 років

6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Дирекція Товариства - це виконавчий орган, що здійснює управління Товариством у період між
Загальними зборами й здійснює від імені Товариства всю фінансово-господарську діяльність.
До компетенції Дирекції відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, які згідно із цим
Статутом, чинним законодавством або рішенням Загальних зборів віднесені до виняткової компетенції
Загальних зборів або Наглядової ради.
Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором не рідше одного разу у квартал. Позачергові
засідання Дирекції проводяться за пропозицією не менш 1/3 її членів або Генерального директора.
Дирекція правочинна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більше 1/2 її членів. Рішення
Дирекції приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Генерального директора є
вирішальним. Засідання Дирекції оформляються протоколами й підлягають зберіганню в плині всього
строку діяльності Товариства. Рішення Дирекції, зафіксовані в протоколах, є підставою для видання
Генеральним директором наказів й інших документів від імені Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Змiн за звітний
період не відбулося.
За звітний рік отримана винагорода у грошовій формі згідно штатного розкладу підприємства. Інша
винагорода у будь-якій формі не була отримана.
Перелік попередніх посад:
- електромонтер 3-го розряду;
- електромонтер стаціонарного обладнання;
- електромонтер 4-го розряду;
- інженер, старший інженер виробничої лабораторії;
- інженер 1-ої категорії виробничої лабораторії;
- інженер-вимирювач 1-ої категорії;
- заступник начальника БМУ;
- начальник БМУ;
- директор з виробництва.
На дату складання звіту не обіймає керівних посад в інших підприємствах.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Сажин Володимир
Георгійович

ВА 265945 14.04.1996
Центрально-Мiським РВ УМВС
м. Горлiвки Донецькiй областi

90000

0.375

90000

0

0

0

Голова Наглядової
Ради

Тихонюк Сергій
Григорович

ВА 259298 13.05.1996
Калiнiнським РВ УМВС України
в Донецькiй областi

0

0

0

0

0

0

Директор
фiнансовий головний
бухгалтер

Кузьменко Олена
Миколаївна

ВА 676356 30.05.1997
Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
України в м.Донецьку

30696

0.1279

30696

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

Курас Лев Валерійович

ВЕ 537990 11.01.2002
Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
України в м.Донецьку

1000

0.00416666667

1000

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Лук'янов Володимир
Валентинович

ВС 239375 21.04.2000
Артемівським МВ УМВС
України в Донецбкій обл.

4849514

20.20630833333

4849514

0

0

0

Директор з ВЧ обладнання

Бабкiн Вiктор Iванович

ВЕ 517203 05.10.2001
Пролетарським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй обл.

39816

0.1659

39816

0

0

0

Директор з
розвитку
телекомунiкацiйни
х мереж

Стрижак Сергiй
Олександрович

ВА 676356 30.05.1997
Ворошиловським РВ УМВС
України у м. Донецьку

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Лук'янова Неля
Валерiївна

ВВ 047015 14.10.1997
Артемiвським РВ УМВС України
в Донецькiй областi

1269571

5.28987916667

1269571

0

0

0

Член Наглядової
ради

Лук'янов Владислав
Володимирович

ВК 531404 14.10.2008
Ворошиловським РВ ДМУ УМВС
України в м.Донецьку

0

0

0

0

0

0

Директор з
iнформацiйних
технологiй

Котков Михайло
Антонович

ВВ 276980 20.01.1998
Пролетарським РВ ДМУ УМВС
України у Донецькiй областi

3889

0.01620416667

3889

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Федченко Сергiй
Володимирович

ВА 270087 19.12.1995
Єнакiївським МВ УМВС України
в Дон.обл.

0

0

0

0

0

0

Директор з
виробництва

Слесарев Сергiй
Петрович

ВВ 937783 14.09.1999
Куйбишевським РВ УМВС
України у м. Донецьку

72333

0.3013875

72333

0

0

0

6356819

26.48674583333

6356819

0

0

0

Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фінфорт"

23604396

83017 Донецька область Калінінський
м.Донецьк вул.Овнатаняна, буд. 4

8297637

Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

34.5734875

8297637

0

0

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості акцій
прості на Привілейовані
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейо
вані на
пред'явни
ка
0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Лук'янов Владислав Валентинович

ВВ 674001 24.12.1998 Ворошиловським РВ
УМВС України в м.Донецьку

6575852

27.39938333333

6575852

0

0

0

Лук'янов Володимир Валентинович

ВС 239375 21.04.2000 Артемівським МВ
УМВС України в Донецькій обл.

4849514

20.20630833333

4849514

0

0

0

19723003

82.179179166667

19723003

0

0

0

Усього

привілейо
вані на
пред'явни
ка

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

28.04.2015
Дата проведення
88.83
Кворум зборів
Опис Черговi загальнi збори акцiонерiв вiдбулися 28.04.2015
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах.
1. Звіт Дирекції Товариства за 2014 рік.
2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної
комісії.
6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2014 рік.
7. Затвердження кошторису Наглядової ради на 2015 рік.
8. Про зміну місцезнаходження Товариства.
9. Прийняття змін до Статуту Товариства, у тому числі пов'язаних із зміною місцезнаходження.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, немає.
Результати розгляду питань порядку денного.
1. Прийняте рiшення: Затвердити звіт Дирекції за 2014 рік.
2. Прийняте рiшення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.
3. Прийняте рiшення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.
4. Прийняте рiшення: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.
5. Прийняте рiшення: 1. Визнати роботу Дирекції у 2014 році задовільною;
2. Визнати роботу Наглядової ради у 2014 році задовільною;
3. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2014 році задовільною.
6. Прийняте рiшення:
1. Збитки 2014 року покрити за рахунок нерозподіленого прибутку
минулих років;
2. Дивідендів за 2014 рік не сплачувати.
7. Прийняте рiшення: Затвердити кошторис Наглядової ради на 2015 рік.
8. Рішення щодо зміни місцезнаходження ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" не прийнято.
9. Рішення щодо змін до Статуту ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" не прийнято.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

АФ "Донаудитконсалт"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
30998764
84432 Донецька область Краснолиманський р-н. смт.Ярова
вул.Красноармійська, буд.7
2389
Аудиторьска палата України

26.01.2001
+38(050) 471 88 26
аудиторська діяльність
Підприємство не має наміру змінити зовнішнього аудитора

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНОКОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КАПІТАЛ"

Публiчне акцiонерне товариство
30370711
04071 м. Київ м.Київ вул. Нижний Вал, 17/8
Правила ЦД
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
(044) 591-04-00, 591-04-40
(044) 482-52-14
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів емітента : прийом на
зберігання від емітента глобального сертифікату випуску цінних паперів
емітента, відкриття та ведення рахунку емітента у цінних паперах та
окремого рахунку щодо викуплених емітентом цінних паперів власного
випуску, виконання операцій емітента з випуском цінних паперів на
підставі розпоряджень емітента або його представника та документів або їх
копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які
підверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними
паперами.

Публiчне акцiонерне товариство
13486837
04053 м. Київ м.Київ вул. Обсерваторна, буд. 10
АЕ 263426
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

01.10.2013
(044) 272-13-98
(044) 272-13-98
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Депозитарна установа в установленому Комісією порядку провадить

діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і
корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів,
а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються
цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що
належать такій депозитарній установі.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

20.07.2011

79/05/1/11

Національна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку

UA4000068894

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

0.25

24000000

6000000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках (біржовий ринок, організаційно оформлені позабіржові) не відбувалася. Поданих заяв або
про наміри щодо подання заяв для допуску на біржі не було. Свідоцтво № 79/05/1/11 від 20.07.2011 р. видано 03.04.2012 р.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" - акціонерне товариство, яке надає послуги телефонного зв'язку.
Першого серпня 1975 року був створений структурний підрозділ виробничого
об'єднання "Донецьквугілля" - вузол виробничо-технологічного зв'язку - для
надання технологічного зв'язку підприємствам вугільної
промисловості, керівникам та працівникам цих підприємств, інвалідам тощо. Згодом
список абонентів поширився (інші підприємства, бюджетні організації та установи,
населення), підприємство було перейменовано на "Підприємство виробничотехнологічного зв'язку".
В грудні 1995 року державне підприємство виробничо-технологічного зв'язку ПО
"Донецьквугілля" було перетворено в процесі приватизації у відкрите акціонерне
товариство "ПРОМТЕЛЕКОМ". 13.05.2011 року товариство перейменовано в Публічне
акціонерне товариство "Промтелеком"

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" складається з 6 структурних підрозділів:
-

Петровський цех зв'язку - АТС КВАНТ ємністю 2000 номерів;
Кіровський цех зв'язку - ЕАТС ємністю 2000 номерів "КВАНТ-Е";
Куйбишевський цех зв'язку - ЕАТС - 2000 номерів "ТЕСТ";
Будьонівський цех зв'язку - АТС Квант - 1000 номерів;
Центральний цех зв'язку - ЕАТС "Квант-Е" - 7000 номерів;
Будівельно-монтажна дільниця;
Назва вузлів зв'язку відповідає назві районів, в яких вони розташовані.
Загальна монтована
ємність всіх АТС - 14000 номерів. Всі структурні підрозділи знаходяться у місті
Донецьку.
Будівельно-монтажна дільниця займається розвитком засобів зв'язку: будівництвом
нових телефонних мереж, доводить існуючи мережі до відповідності технічним
нормам.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельності працівників облікового складу (осіб) - 104 штатних
(за 2014 рік - 140 особи, зменшення 36 осіб), 5 позаштатних (за 2014 рік - 4
особи, збільшення 1 особа).
Фонд оплати праці за звітний період (тис. грн.)5390,4 тис. грн. (за 2014 рік
- 5078,8 тис.грн., збільшення 311,6 тис.грн.).
ПАТ "Промтелком" постійно проводиться робота, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації його працівників операційним потребам товариства. Колективним
договором ПАТ "Промтелеком", щодо політики підприємства з підготовки кадрів
передбачено: з метою забезпечення стабільної роботи колективу при прийомі на
роботу робити відбір працівників по ділових і кваліфікаційних якостях.
При збільшенні обсягів виробництва: здійснювати прийом працівників, що володіють
необхідною професією і кваліфікацією.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
За звітний пеірод емітент не належав до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
За звітний період емітент не проводив спільну діяльність з іншими організаціями,
підприємствами, установами.

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)
Основні засоби. Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням
накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності ( оцінюється за
умовно-первісною вартістю). Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо
відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних
коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші
витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його
цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення. Придбане програмне
забезпечення, яке є невід'ємною частиною функціональності відповідного обладнання,
капіталізується у складі вартості цього обладнання. Якщо компоненти одиниці
основних засобів мають різні строки корисного використання, такі компоненти
обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. Прибутки та
збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми
надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у
прибутку або збитку .
Витрати на заміну компоненту одиниці основних засобів визнаються у складі
балансової вартості цієї одиниці, якщо існує вірогідність отримання Товариством
економічних вигод від цього компонента у майбутньому, та якщо його вартість може
бути достовірно оцінена. При цьому відбувається припинення визнання балансової
вартості заміненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних
засобів визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були
понесені.
Знос. Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання
активу, або на іншу вартість, що використовується замість вартості придбання, за
вирахуванням ліквідаційної вартості. Знос визнається у прибутку або збитку за
прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного
компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає
очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос
орендованих активів нараховується протягом коротшого з двох періодів: строку
оренди чи строку корисного використання орендованих активів, якщо тільки не існує
обґрунтованої вірогідності того, що Товариство отримає право власності на ці
активи до кінця строку оренди.
Оцінені строки корисного використання основних засобів у поточному та
порівняльному періодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будівлі та споруди
від 10 до 20
Машини та обладнання
від
2 до 5
Транспортні засоби
5
Приладдя та інвентар
4

Ліквідаційна вартість активу є очікуваною сумою, яку Товариство могло б отримати
зараз від продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення,
що вік активу і його технічний стан вже відповідає очікуваному у кінці терміну
його корисного використання. Методи нарахування зносу, строки корисного
використання і ліквідаційна вартість переглядаються на кінець кожного фінансового
року і коригуються, при необхідності, відповідним чином.
Орендовані активи. Оренда, за умовами якої Товариство приймає практично всі ризики
і вигоди, пов'язані з володінням активами, класифікується як фінансова оренда. При
початковому визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює меншій з
двох вартостей - за справедливою вартістю або за приведеною вартістю мінімальних
орендних платежів. Після початкового визнання актив обліковується згідно з
обліковою політикою, що застосовується до цього активу. Інша оренда є операційною
орендою, і орендовані активи не визнаються у попередньому звіті за МСФЗ про
фінансовий стан Компанії.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, які були придбані і які мають обмежені
строки корисного використання, оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням
накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нараховується на вартість придбання активу за вирахуванням
ліквідаційної вартості. Амортизація визнається у прибутку або збитку за
прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання
нематеріальних активів починаючи з дати, коли активи є готовими до експлуатації,
оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних
вигод, притаманних цьому активу. Оцінені строки корисного використання
нематеріальних активів, строки використання яких є обмеженими, складають:
Строки корисного використання в роках
Ліцензії
5
Програмне забезпечення та інші
від 1 до 2
У разі знецінення балансова вартість нематеріальних активів списується до
найбільшої з: вартості, яка може бути отримана в результаті їх використання, або
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за фактичною вартістю чи
за чистою вартістю реалізації. При відпустці запасів у виробництво і іншому
вибутті їх оцінка робиться за методом ідентифікованої вартості. Собівартість
готової продукції і незавершеного виробництва включає вартість сировини і
матеріалів, витрати на оплату праці виробничих робітників і інші прямі витрати, а
також відповідну долю виробничих накладних витрат(розраховану на основі
нормативного використання виробничих потужностей), і не включає витрати по
позикових коштах. Чиста вартість реалізації являє собою оцінену ціну продажу
запасів у ході звичайної діяльності за вирахуванням оцінених витрат на завершення
виробництва та реалізацію.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість - це фінансові активи з
фіксованими платежами або з платежами, які можуть бути визначені, що не мають
котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активів здійснюється на
дату їх виникнення за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо
відносяться на здійснення операцій. Після початкового визнання дебіторська
заборгованість оцінюється за амортизованою вартістю із застосуванням методу
ефективного відсотка за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Дебіторська
заборгованість включає торгову та іншу дебіторську заборгованість.
Аванси видані. Аванси видані відображаються за початковою вартістю за вирахуванням
збитків від зменшення корисності.
Класифікація фінансових активів. Товариство класифікує фінансові активи в наступні
категорії: кредити, дебіторська заборгованість та фінансові активи, наявні для
продажу.
Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість представляють собою фінансову
заборгованість, яка створюється Товариством шляхом надання грошей, товарів чи
послуг безпосередньо боржникові, крім тієї дебіторської заборгованості, яка
створена з наміром продажу відразу або протягом короткого терміну або, яка
котирується на відкритому ринку. Кредити та дебіторська заборгованість в основному
складаються з торгової та іншої дебіторської заборгованості і векселів. Вони
включаються до складу поточних оборотних активів, за винятком тих, за якими термін

погашення більше 12 місяців після звітної дати. Такі класифікуються як необоротні
активи.
Всі інші фінансові активи класифікуються як доступні для продажу.
Первісна оцінка фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Товариства
включають векселі, грошові кошти та їх еквіваленти. Товариство має ряд інших
фінансових інструментів, таких як дебіторська та кредиторська заборгованості, які
виникають безпосередньо у своїй діяльності.
Фінансові активи та зобов'язання Товариства під час первісного визнання оцінюються
за їхньою справедливою вартістю плюс витрати, пов'язані з угодою. Найкращим
підтвердженням справедливої вартості під час первісного визнання є ціна угоди.
Прибуток або збиток враховується під час первісного визнання лише у тому випадку,
коли між справедливою вартістю та ціною угоди виникає різниця, яка може бути
підтверджена іншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогічним
фінансовим інструментом або ж оцінюючим методом, у якому в якості вхідних змінних
використовуються виключно фактичні данні ринків.
Всі придбання і продажі фінансових інструментів, які вимагають постачання в
терміни, встановлені законодавством або ринковими умовами ("на загальних умовах"
придбання і продажу) відображаються на дату здійснення угоди, яка є датою, коли
Товариство зобов'язується надати фінансовий інструмент. Всі інші операції купівліпродажу визнаються на дату розрахунків зі змінами у вартості між датою прийняття
зобов'язання та датою постачання, що не визнається щодо активів, які обліковуються
за собівартістю або амортизованою вартістю, а відображаються у складі капіталу для
активів, класифікованих як наявні для продажу.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після первісного визнання, фінансові
зобов'язання, векселі і дебіторська заборгованість Товариства обліковуються за
амортизованою вартістю. Амортизована вартість визначається з використанням методу
ефективної процентної ставки та, для фінансових активів, вона визначається за
вирахуванням збитків від знецінення. Премії та дисконти, включаючи суми витрат по
операціях, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та
амортизується з використанням методу ефективної процентної ставки по інструменту.
Балансова вартість фінансових активів та зобов'язань з терміном погашення менше
одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцій,
передбачається бути їхньою справедливою вартістю. Справедлива вартість фінансових
зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків,
використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженні Товариства
для аналогічних фінансових інструментів.
Прибутки та збитки, які виникають від зміни справедливої вартості наявних для
продажу активів, визнаються безпосередньо в капіталі. При оцінці справедливої
вартості фінансових інструментів Товариство використовує різні методи та робить
припущення, які засновані на ринкових умовах, що існують на звітну дату.
Коли наявні для продажу активи продаються чи іншим чином вибувають, сукупний
прибуток або збиток визнаний в капіталі включається до розрахунку чистого
прибутку. Коли зниження справедливої вартості наявних для продажу активів була
визнана в капіталі та існують об'єктивні свідчення того, що активи знецінилися,
збиток визнаний у складі капіталу переноситься і включається до розрахунку чистого
прибутку, навіть якщо активи не вибували.
Процентний дохід за наявними для продажу борговими цінними паперами розраховується
з використанням методу ефективної процентної ставки і відображається у звіті про
сукупний прибуток. Дивіденди за наявними для продажу пайовими інструментами
відображаються в звіті про сукупний прибуток, коли визначено право Товариства на
отримання виплати та отримання економічних вигод є ймовірним.
Збитки від знецінення визнаються у звіті про сукупний прибуток в міру їх
виникнення в результаті однієї або кількох подій, що відбулися після первісного
визнання наявних для продажу інвестицій. Значне або тривале зниження справедливої
вартості інструменту нижче його первісної вартості є індикатором того, що вона
знецінюється. Сукупний збиток від знецінення визначається як різниця між вартістю
придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку від
знецінення цього активу, визнаного раніше в звіті про сукупний прибуток. Збитки
від знецінення інструментів капіталу не відновлюються через звіт про сукупний
прибуток. Якщо, у наступному періоді, справедлива вартість наявних для продажу
боргових цінних паперів збільшується та збільшення може бути об'єктивно пов'язане
з подією, яка виникла після визнання збитку від знецінення у звіті про сукупний
прибуток, збиток від знецінення відновлюється у звіті про сукупний прибуток
поточного періоду.
Резерв під знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюється при
наявності об'єктивних свідчень того, що Товариство не зможе зібрати всі належні
суми у попередньо зазначені строки. Сума резерву являє собою різницю між
балансовою вартістю активу та поточною вартістю передбачуваних майбутніх грошових
потоків. Сума резерву відображається в звіті про сукупний прибуток.

Припинення визнання фінансових активів. Товариство припиняє визнавати фінансові
активи коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від активів, минули,
або (б) Товариство передало фактично всі ризики і вигоди від володіння активами,
або (в) Товариство не передало, ані зберегло фактично всі ризики і вигоди від
володіння активами, але й не зберегло контроль. Контроль зберігається, якщо
контрагент не має практичної можливості продати актив в повному обсязі
непов'язаній третій стороні без додаткових обмежень на продаж.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки
грошових коштів у касі та депозити на вимогу з первісними термінами виплати до
трьох місяців. Банківські овердрафти, які виплачуються на вимогу і є складовою
частиною управління грошовими коштами Товариство, включаються до складу грошових
коштів та їх еквівалентів у звіті про рух грошових коштів.
Податок на додану вартість ("ПДВ"). В Україні ПДВ стягується за двома ставками:
20% від продажів та імпорту товарів в межах країни, робіт та послуг і 0% від
експорту товарів і надання робіт або послуг, які будуть використовуватися за
межами України. Податкові зобов'язання з ПДВ платників податку дорівнює загальній
сумі ПДВ зібраного протягом звітного періоду, і виникають на більш ранню дату дату відвантаження товару клієнту або дату отримання оплати від замовника.
Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залік своїх
податкових зобов'язань з ПДВ у звітному періоді. Права на податковий кредит з ПДВ
виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на більш ранню дату дата оплати постачальнику або з дати отримання товарів. ПДВ, що відноситься до
купівлі-продажу, відображаються в звіті про фінансовий стан на валовій основі та
розкриваються окремо в якості активів та зобов'язань. При створені резерву під
зниження вартості дебіторської заборгованості, збитки від знецінення
відображаються на всю суму заборгованості, включаючи ПДВ.
Кредити та інші фінансові зобов'язання. Кредити та інші фінансові зобов'язання
спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат по угоді.
Кредити та інші фінансові зобов'язання згодом обліковуються за амортизованою
вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Векселі. Компанія випускає довгострокові векселі як платіжні інструменти, які не
мають встановлену дату погашення, або векселі "до пред'явлення" і які
постачальник може продати на позабіржовому вторинному ринку. Довгострокові
векселі, які були випущені Компанією, відображаються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Також Товариство приймає векселі від клієнтів (випущені клієнтами або третіми
особами) в рахунок погашення дебіторської заборгованості. Векселі, які були
випущені клієнтом або третіми особами, відображаються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Резерв по знеціненню векселів
створюється при наявності об'єктивних свідчень того, що Товариство не зможе
зібрати всі належні суми відповідно до початкових умов. Сума резерву являє собою
різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю очікуваних майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою.
Торгова та інша кредиторська заборгованість. Заборгованість за основною діяльністю
нараховується по факту виконання контрагентом своїх договірних зобов'язань і
оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Аванси отримані. Аванси отримані враховуються за вартістю фактично отриманих
коштів.
Резерви майбутніх витрат і платежів. Резерви майбутніх витрат і платежів
представляють собою зобов'язання нефінансового характеру з невизначеним терміном
або сумою. Вони нараховуються, якщо Товариство внаслідок певної події в минулому
має юридично обґрунтовані або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для
врегулювання яких, з великим ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів,
які передбачають економічні вигоди, і величину зобов'язання можна оцінити в
грошовому вираженні з достатнім ступенем надійності. Там, де існує цілий ряд
подібних зобов'язань, вірогідність того, що відтік буде для розрахунку,
визначається шляхом розгляду класу зобов'язань у цілому. Резерв визнається навіть
в тому випадку, якщо ймовірність відтоку ресурсів по відношенню до будь-якої
позиції, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцінюються за поточною вартістю очікуваних витрат, потрібних для погашення
зобов'язання з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка
відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві
даним зобов'язанням. Збільшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентні
витрати.
Умовні активи і зобов'язання. Умовні активи не відображаються у фінансовій
звітності, але розкриваються, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, коли цілком
імовірно, що відтік економічних ресурсів буде потрібен для погашення зобов'язання
та сума зобов'язання може бути достовірно оцінена. Умовні зобов'язання
розкриваються, якщо імовірність відтоку ресурсів є малоймовірною.

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності
відповідно до вимог законодавства, які діють або по суті вступили в силу на кінець
звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та відстрочений
податки і визнаються у прибутку або збитку за рік, якщо тільки вони не повинні
бути відображені в складі іншого сукупного доходу або капіталу у зв'язку з тим, що
відносяться до операцій, що відбивається також у складі іншого сукупного доходу
або капіталу в тому ж або в якомусь іншому звітному періоді.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або
відшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та
попередні періоди. Оподатковувані прибутки або збитки розраховуються на підставі
оцінки, якщо фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових
декларацій. Податки, відмінні від податку на прибуток, відображаються у складі
операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
в частині перенесеного на майбутні періоди податкового збитку і тимчасових
різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою
вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до винятком, існуючим для первісного
визнання, відстрочені податки не визнаються стосовно тимчасових різниць, що
виникають при первісному визнанні активу або зобов'язання за операціями, не
пов'язаним з об'єднаннями бізнесу, якщо такі не роблять впливу ні на
бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток. Балансова величина відстроченого
податку розраховується за податковими ставками, які діють або по суті вступили в
силу на кінець звітного періоду та застосування яких очікується в період
сторнування тимчасових різниць або використання перенесених на майбутні періоди
податкових збитків. Відстрочені податкові активи можуть бути зараховані проти
відстрочених податкових зобов'язань Товариства. Відстрочені податкові активи щодо
тимчасових різниць і перенесених на майбутні періоди податкових збитків визнаються
лише в тому випадку, коли існує висока ймовірність отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких відрахувань.
Визнання виручки. Виручка від продажу товарів визнається на момент переходу
ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товари, зазвичай в момент
відвантаження товарів. Якщо Товариство бере на себе обов'язок доставити товари до
певного місця, виручка визнається на момент передачі товарів покупцеві в пункті
призначення.
Реалізація послуг визнається в тому обліковому періоді, в якому дані послуги були
надані, виходячи зі ступеня завершеності конкретної операції, що оцінюється
пропорційно частині фактично наданих послуг у загальному обсязі послуг, які
повинні бути надані за договором. Виручка відображається за вирахуванням ПДВ і
знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартістю винагороди,
отриманої або яка підлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість
реалізованої продукції включає в себе закупівельну ціну, транспортні витрати,
комісії, пов'язані з забезпеченням угод та інші відповідні витрати.
Виплати працівникам: Програма з визначеними внесками. Товариство здійснює
обов'язковий єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду України щодо своїх
співробітників. Внесок розраховується як відсоток від поточних зарплат та
відноситься на витрати по мірі їх виникнення.
Фінансові доходи і витрати. Фінансові доходи Товариства дсутні
Фінансові витрати включають витрати на дострокове погашення кредиту.
Прибутки або збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, 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 становище 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 у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Основними абонентами ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" є підприємства, установи (у т.ч. бюджетні
організації, та населення (у тому числі пільгова категорія).
У містах з числом мешканців перевишуючих 1 млн, у тому числі і у місті Донецьку
здійснюється перехід на цифровий телефонний зв'язок.
ПАТ "Промтелеком" здійснив переключення у цифровий фрагмент мережі загального
користування у 2006 році після одержання номерного ресурсу семизначної
нумерації.
Конкуренція в галузі висока. У місті Донецьк та Донецькій
області, крім мережі
загального користування, зареєстровано багато операторів зв'язку. Основними
конкурентами ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" є ДФ УКРТЕЛЕКОМ, ПрАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" та ТОВ
Донбаські електронні комунікації
Основні дебітори підприємства на 31.12.2015 р. (в грн.):
Послуги зв'язку - юридичні особи:
у т.ч.: - ПАТ СКБ радіотехн.прил.-110228грн.
- ДВЕК - 401270грн.
- Бюджет
- 408543грн.
Послуги зв'язку

- фізичні особи:

2361843 грн.

- 805258 грн.

у т.ч. - Населення - 577186 грн.
- Бюджет /пільгова категорія населення/
- 228072грн.
Інші послуги,
у т.ч.- ПЕМ
-

виконанні роботи:
-Енерговугілля ДТЕК ПАТ-99062грн.
Астро ПП- 54292 грн.
НВО ТОВ Інстрой - 16432 грн.

- 370368 грн.

-----------------------------------------------------------------------ЗАГАЛОМ
3537468 грн.
-----------------------------------------------------------------------Аванси видані:
ПАТ "Донецькі електричні мережи" -83841грн.
ТОВ Газова компанія"Енергоресурс"-2242грн.
ТОВ "Параллель-М ЛТД" - 10505грн.
-----------------------------------------------------------------ЗАГАЛОМ
424278,12 грн.
-----------------------------------------------------------------Основні кредитори підприємства на 31.12.2015 р. (в грн.):
Отримані ТМЦ, послуги:
ПАТ "Донецькобленерго" "Донецькі електричні мережі" (за електроенергію) - 341,2
тис.грн.
ПЕМ Енерговугілля ДТЕК (за електроенергію) - 37,7 тис.грн.
ТОВ "Фінфорт-трейдинг" (за придбані основні засоби) - 59,5 тис.грн.
---------------------------------------------------------------ЗАГАЛОМ
584387,77 грн .
-----------------------------------------------------------------Аванси отримані:
Абоненти - юридичні особи
Абоненти - фізичні особи

-

247802грн.
- 1321156 грн.

-----------------------------------------------------------------ЗАГАЛОМ
1710959,95 грн.
-----------------------------------------------------------------

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Основні придбання та вибуття за 2015 р., тис. грн.:
Надійшло основних засобів
332 тис.грн. у т.ч.:
Споруди та передавальні пристрої
33 тис. грн.
Машини та обладнання
216 тис. грн.
Прилади та інвентар
83 тис.грн.
інше
31 тис.грн.
Вибуло основних засобів:
Інженерні споруди
Машини та обладнання
Прилади та інструменти
інші

Перв.вартість
632
238
227
59
108

Знос
631
238
226
59
108

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
За звітний період правочинов з власниками істотної участі, членами Наглядової ради
або членами виконавчого органу не було.

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, плани 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.
На підприємстві амортизація основних засобів нараховується на протязі терміну
їх використання. Норми та методи нарахування амортизації основних засобів
проводяться прямолінійним методом нарахування амортизації згідно Податкового
кодексу України.
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 необоротних матеріальних активів".
Проведена інвентаризація основних засобів підтвердила наявність та
правильність відношення активів до основних засобів і розподілу за групами.
Основні засоби оцінюються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого
зносу та накопичених збитків від зменшення корисності ( оцінюється за умовнопервісною вартістю). Вартість придбання включає витрати, що безпосередньо
відносяться до придбання активу. Вартість активів, створених за рахунок власних
коштів, включає вартість матеріалів, заробітну плату основних працівників та інші
витрати, що безпосередньо відносяться до приведення активу у робочий стан для його

цільового використання, витрати на демонтаж та перевезення. Придбане програмне
забезпечення, яке є невід'ємною частиною функціональності відповідного обладнання,
капіталізується у складі вартості цього обладнання. Якщо компоненти одиниці
основних засобів мають різні строки корисного використання, такі компоненти
обліковуються як окремі одиниці (значні компоненти) основних засобів. Прибутки та
збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння суми
надходжень від вибуття з балансовою вартістю основних засобів і визнаються у
прибутку або збитку .
Витрати на заміну компоненту одиниці основних засобів визнаються у складі
балансової вартості цієї одиниці, якщо існує вірогідність отримання Товариством
економічних вигод від цього компонента у майбутньому, та якщо його вартість може
бути достовірно оцінена. При цьому відбувається припинення визнання балансової
вартості заміненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних
засобів визнаються у прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони були
понесені.
Знос нараховується на вартість, що амортизується, яка є вартістю придбання
активу, або на іншу вартість, що використовується замість вартості придбання, за
вирахуванням ліквідаційної вартості. Знос визнається у прибутку або збитку за
прямолінійним методом протягом оцінених строків корисного використання кожного
компонента одиниці основних засобів, оскільки це найбільш точно відображає
очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних цьому активу. Знос
орендованих активів нараховується протягом коротшого з двох періодів: строку
оренди чи строку корисного використання орендованих активів, якщо тільки не існує
обґрунтованої вірогідності того, що Товариство отримає право власності на ці
активи до кінця строку оренди.
Оцінені строки корисного використання основних засобів у поточному та
порівняльному періодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Приладдя та інвентар

від 10 до 20
від 2 до 5
5
4

Ліквідаційна вартість активу є очікуваною сумою, яку Товариство могло б отримати
зараз від продажу активу за вирахуванням витрат на продаж виходячи з припущення,
що вік активу і його технічний стан вже відповідає очікуваному у кінці терміну
його корисного використання. Методи нарахування зносу, строки корисного
використання і ліквідаційна вартість переглядаються на кінець кожного фінансового
року і коригуються, при необхідності, відповідним чином.
Орендовані активи. Оренда, за умовами якої Товариство приймає практично всі ризики
і вигоди, пов'язані з володінням активами, класифікується як фінансова оренда. При
початковому визнанні орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює меншій з
двох вартостей - за справедливою вартістю або за приведеною вартістю мінімальних
орендних платежів. Після початкового визнання актив обліковується згідно з
обліковою політикою, що застосовується до цього активу. Інша оренда є операційною
орендою, і орендовані активи не визнаються у попередньому звіті за МСФЗ про
фінансовий стан Компанії.
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".
Зростання виробничих потужностей не очікується.
Місце знаходження основних засобів знаходиться за адресою підприємства.
Екологічні питання, що можуть позначитися на використання активів підприємства,
пов'язані з загальною екологічною ситуацією в Донбасі. З цим пов'язано, що на
використання, утримання та поновлення активів підприємства треба більш значні
грошові кошти, ніж у іншому регіоні України.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Стримуючим фактором розвитку підприємства є вимоги домінуючого у галузі зв'язку
ПАТ "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 зв'язку в Україні. тому ПАТ "Промтелеком" не залежно
від того, яка собівартість послуг, не має права самостійного ціноутворення на такі
послуги, як встановлення телефонного апарату, абонентська плата та ін., що
негативно впливає на економічний ефект діяльності підприємства.
Також стримуючим фактором розвитку підприємства є вимоги лідерів галузі таких
як ПАТ "Укртелеком", МТС-Україна, ПрАТ "Київстар-ДЖ-ЕС-ЕМ" щодо надання доступу до
міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
ПАТ "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.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2015 році на ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" накладено штрафні санкції (пеня) на користь ПАТ
"Укртелеком" на суму 1,42 грн. за несвоєчасну сплату за послуги

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Фінансування в 2015 році товариство здійснювало за рахунок власних

коштів.

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

Стратегія 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.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною
в яких виступають посадові особи емітента (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, інформація 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;
- контракти про значні капітальні і фінансові інвестиції не укладалися;
- дівіденди за звітний період не оголошувались підприємством після дати балансу.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
8686.000
5872.000

- будівлі та споруди

6010.000

4302.000

0.000

0.000

6010.000

4302.000

- машини та обладнання

2219.000

1198.000

0.000

0.000

2219.000

1198.000

- транспортні засоби

336.000

235.000

0.000

0.000

336.000

235.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

121.000

137.000

0.000

0.000

121.000

137.000

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

8686.000

5872.000

0.000

0.000

8686.000

5872.000

Найменування основних
засобів

- земельні ділянки
- інші

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
8686.000
5872.000

Пояснення : 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
31.12.2015р. дорівнює 5872 тис.грн. (первісна вартість - 29163 тис.грн., знос 23291 тис.грн.).
Рух основних засобів за 2015 рік.
--------------------------------------------------------------------------:
:Первісна
:Придбано,
:Вибуло, :Інші зміни,:Первісна
:
:
: варт. на
: тис.грн.
:тис.грн. :тис.грн.
:вартість на :
:
:31.12.2013р,:(перв.
: (перв. : (перв.
:31.12.2014р.:
:
: тис.грн.
: вартість) :вартість):вартість) : тис.грн. :
:-------------------------------------------------------------------------:
:Будівлі та :
:
:
:
:
:
:споруди
:
18178 :
0
:
238 :
33 :
17973
:
:-------------------------------------------------------------------------:
:Машини та
:
:
:
:
:
:
:обладнання :
9398 :
216
:
227 :
-33 :
9354
:
:-------------------------------------------------------------------------:
:Транспортні :
:
:
:
:
:
:засоби
:
775 :
0
:
0 :
0 :
775
:
:-------------------------------------------------------------------------:
:Iнші основні:
:
:
:
:
:

:засоби
:
1114 :
114
:
167 :
0 :
1061
:
:-------------------------------------------------------------------------:
: В С Ь О Г О:
29465 :
330
:
632 :
0 :
29163
:
--------------------------------------------------------------------------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.144,145 Податкового Кодексу України.
За звітний період амортизація основних засобів та нематеріальних активів
склала 3160 тис. грн.
За звітний період на підприємстві вибуло основних засобів за первісною
вартістю на 632 тис.грн.:
За звітній період на підприємство надійшло основних засобів первісною
вартістю
330 тис.грн.
За звітній період підприємство придбало за грошові кошти основних засобів та
необоротних активів на суму 330 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 31.12.2015р. склала:
виробничого призначення:
будівлі, споруди та передавальні пристрої - 75,97%;
машин та обладнання 87,19%;
транспортні засоби - 69,68%;
Ступінь використання основних засобів на 31.12.2015 року склала:
виробничого призначення:
будівлі, споруди та передавальні пристрої - 99,5%;
машин та обладнання - 95,0%;
транспортні засоби - 93,5%;
інші основні засоби - 100,0%
Взагалі основні засоби зношені на підприємстві на 79,86%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

7731

9175

Статутний капітал (тис.грн.)

6000

6000

6000
6000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) 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: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(7731.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(6000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Х
Зобов'язання за цінними паперами
Х
800.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
800.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
1041.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
2192.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
4033.00
Х
Х
Опис Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi на суму погашення, яка, як очiкується, буде виплачена в
процесi звичайної дiяльностi пiдприємства без дисконтування. Сума поточних зобов'язань на
31.12.2015р. становить 4033 тис. грн., яка пiдтвердилась результатами рiчної iнвентаризацiї (на
31.12.2015р.) склад її слiдуючий:
- Короткостроковi кредити банкiв (в нацiональнiй валютi) - 0,0 тис.грн.;
- Векселi виданi (рах.62) - 800тис.грн.;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за
довгостроковими зобов'язаннями-0тис.грн.
- Кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 584 тис.грн.,
- Поточнi зобов'язання з одержаних авансiв - 1193 тис.грн.;
- з бюджетом - 1041 тис.грн.;
- зi страхування - 136 тис.грн.
- з оплати працi - 142 тис.грн.;
- з учасниками - 0,0 тис.грн.
Облiк короткострокових позикових коштiв ведеться згiдно з П(С)БО 11 "Зобов'язання" на
рахунку 601 "Короткостроковi кредити банкiв в нацiональнiй валютi".
Разом довгострокових та поточних зобов'язань - 4033 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв оцiнюються в балансi пiдприємства по справедливiй вартостi
отриманих активiв. На 31.12.2015 р. доходи майбутнiх перiодiв склали 0,0 тис.грн.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2013
2014
2015

Кількість зборів, усього
1
1
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
немає

Ні
X
X

X

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше
немає

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
за остані три роки позачергових зборів не проводилося

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
3
0
0
1
2
0

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
в Наглядовій раді не створено комітетів в Наглядовій раді не створено комітетів

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
немає

Так
X

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть) немає
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?

Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
було обрано нового члена
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу
приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?
(так/ні ) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Так
X
X
X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
немає

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
немає

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні
X
X
X

Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
немає

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) немає

X
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) немає

Так
X

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у
сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) немає

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМТЕЛЕКОМ"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОВОДОВОГО
ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ
Середня кількість працівників 104
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 83049 Донецька область Куйбишевський м.Донецьк вул.
Хiрургiчна, 4, т.(062) 343-80-21

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

2016

Коди
01
01
00179714
1410370600
230

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

61.10

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2015 р.
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кінець звітного
періоду
4

1000

25

24

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

171
146
-8686
29465
20779
---

182
158
-5872
29163
23291
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Готова продукція
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

----8711

----5896

1100

478

875

1101
1103
1110

472
6
--

875
---

1125

3128

3537

1130

87

344

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1135
1136
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

--287
-375
-375
--4355

--314
-798
36
762
--5868

1200

--

--

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Баланс

1300

13066

11764

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

На кінець звітного
періоду
4

1400

6000

6000

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

---3175
--9175

---1731
--7731

1500

2

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1595

----2

------

1600

--

--

Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1605

800

800

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

189
953
-81
599

584
1041
-136
142

1635

812

1193

1660
1665
1690
1695

--455
3889

--137
4033

1700

--

--

Баланс

1900

13066

11764

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Примiтки (опис) до форми наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
Генеральний директор

________________

Сітков Сергій Юрійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кузьменко Олена Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМТЕЛЕКОМ"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00179714

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2015 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

14586

16274

2050

(13644)

(14768)

2090

942

1506

2095
2120
2130
2150
2180

(--)
378
(1838)
(--)
(926)

(--)
638
(1921)
(--)
(615)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(1444)
---(--)
(--)
(--)

(392)
---(82)
(--)
(10)

2290

--

--

2295
2300

(1444)
--

(484)
--

2305

--

--

2350

--

--

2355

(1444)

(484)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

--1444

--484

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
3104
5058
1206
3160
3880
16408

За аналогічний
період попереднього
року
4
2255
5051
1593
4577
3676
17152

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
24000000
24000000
( 0.06016670)

За аналогічний
період попереднього
року
4
24000000
24000000
( 0.02016670)

2615

( 0.06016670)

( 0.02016670)

2650

--

--

Примiтки (опис) до форми наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
Генеральний директор

________________

Сітков Сергій Юрійович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кузьменко Олена Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМТЕЛЕКОМ"

за ЄДРПОУ

2016

Коди
01
01
00179714

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2015 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від операційної оренди
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

15828

16794

3005
3006
3010
3015
3020
3040
3095

---189
3
---

---556
18
466
145

3100

(6626)

(8484)

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3190
3195

(4803)
(1171)
(1889)
(--)
(300)
(1589)
(421)
(3)
(--)
1107

(3054)
(1802)
(2436)
(149)
(1397)
(890)
(113)
(28)
(122)
1940

3200

--

--

3205

2

53

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(--)

3260
3270
3290
3295

(67)
(--)
(8)
-73

(1183)
(--)
(--)
-1130

3300

--

--

3305
3340

552
--

3059
--

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

933
(--)
(230)
-611
423
375
-798

3673
(--)
(--)
-614
196
179
-375

Примiтки (опис) до форми наведенi у формi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
Генеральний директор

________________

Сiтков Сергiй Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Кузьменко Олена Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМТЕЛЕКОМ"

2016

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
00179714

Звіт про власний капітал
за 2015 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Генеральний директор

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
6000
---3175
---

Всього

10
9175

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

6000

--

--

--

3175

--

--

9175

4100

--

--

--

--

-1444

--

--

-1444

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--6000

----

----

----

--1444
1731

----

----

--1444
7731

________________

Сiтков Сергiй Юрiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Кузьменко Олена Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМТЕЛЕКОМ"
Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi
Фiнансова звiтнiсть та
Висновок незалежних аудиторiв
31 грудня 2015р.
ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА
Акцiонерам ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Ми пiдготували окрему фiнансову звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2015г., яка
достовiрно i об'єктивно вiдображає фiнансовий стан ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" на кiнець
звiтного перiоду, а також результати дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в
капiталi за рiк, що закiнчився цiєю датою вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ). Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
ў
вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та їхнє послiдовне
застосування;
ў
прийняття суджень та оцiнок, якi є об'рунтованими та зваженими;
ў
iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття будьяких iстотних вiдхилень вiд них та надання пояснень у фiнансовiй звiтностi;
ў
розкриття iнформацiї про облiкову полiтику у формi, що забезпечить
доречнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть такої iнформацiї;
ў
оцiнку здатностi товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за:
ў
розробку, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи
внутрiшнього контролю ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ", ведення облiку у формi, яка дозволяє
розкрити та пояснити угоди пiдприємства, а також надати з об'рунтованою точнiстю у
будь-який час iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ" i забезпечила б
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
ў
ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до законодавства України;
ў
застосування усiх можливих виправданих заходiв щодо збереження активiв ПАТ
"ПРОМТЕЛЕКОМ";
ў
виявлення та запобiгання випадкам зловживань та iнших порушень.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що при пiдготовцi окремої фiнансової звiтностi,
наведеної на 33 сторiнках, Пiдприємство послiдовно застосовувало вiдповiдну
облiкову полiтику, пiдкрiплювало її обгрунтованими та обачними оцiнками i
розрахунками та забезпечило дотримання вiдповiдних мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.

Генеральний директор ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ"

Сiтков С.Ю.

Дата _______

1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для керiвництва суб'єкту господарювання,
фiнансовий звiт якого перевiряється та власникiв цiнних паперiв i може бути
використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
2.1.1. Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "Промтелеком", скорочена
назва - ПАТ "Промтелеком" (далi - Товариство).
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00179714.
2.1.3. Мiсцезнаходження: Україна, 83049, м. Донецьк, вул. Хiрургiчна, 4.
2.1.4. Дата державної реєстрацiї: 29.12.1995 року.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ "Промтелеком" , яка складається з:

- форма № 1 "Баланс" (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015р.,
- форма № 2 "Звiт про фiнансовi результати" (Звiт про сукупний дохiд) за 2015р.,
- форма № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" (за прямим методом) за 2015р.,
- форма № 4 "Звiт про власний капiтал" за 2015р.,
- форма (вiльна) "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi" за 2015р.
Вiдповiдно до припущень управлiнського персоналу ПАТ "Промтелеком", Товариство
пiдготувало повний пакет рiчної фiнансової звiтностi за 2015рiк за МСФЗ.
Товариство використовує МСФЗ в якостi основи для пiдготовки своєї фiнансової
звiтностi.
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням
описаної у примiтках концептуальної основи спецiального призначення, що
'рунтується на вiдповiдних припущеннях управлiнського персоналу про застосування
положень МСФЗ.
3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ДОСТОВIРНЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
Управлiнський персонал ПАТ "Промтелеком" несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй
контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв
бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi
вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва
розрахункiв та припущень, що впливають на
суми активiв та зобов'язань,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що
вiдображаються
у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
Результатiв
аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
аудиту.
Цi стандарти
вимагають вiд
аудиторiв дотримання етичних вимог, а також
планування i виконання аудиту
для отримання
об'рунтованої
впевненостi в
тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами
договору не було
передбачено проведення
заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають,
що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав
вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової
звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а
не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта
господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової
полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та
загального подання фiнансової звiтностi.
Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано достатнiй обсяг доказiв, якi є
достатнiми i прийнятними для висловлення нашої думки.
5. ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.
Складання аудиторського висновку ПАТ "Промтелеком" щодо повного комплекту
фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту
щодо фiнансової звiтностi", МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора".
Ми надали умовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
за рiк, який закiнчився 31.12.2015 року.
На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерiгати за проведенням
рiчної iнвентаризацiї запасiв та основних засобiв. На пiдприємствi цю процедуру
виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.
Аудитором були виконанi процедури, якi об'рунтовують думку, що активи наявнi, а
можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такi є, може бути несуттєвим.
Аудитор в цiлому виражає згоду з управлiнським персоналом стосовно прийнятностi
обраної облiкової полiтики, методу її застосування або адекватностi та достатностi
розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi за 2015 роцi.

Модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що iнформацiя про економiчнi
ресурси, а також наслiдки операцiй та iнших подiй, якi змiнюють економiчнi ресурси
та вимоги до неї не розкрита в Примiтках до фiнансової звiтностi.
Товариство на дату рiчного балансу не проводив оцiнку наявностi ознак можливого
зменшення корисностi активiв та не визначає очiкуваного вiдшкодування вiдокремлено
для кожного активу.
Товариство не проводило переоцiнку активiв за справедливою вартiстю на дату
балансу.
На пiдприємствi використовуються основнi засоби з 100% зносом.
Лiквiдацiйна вартiсть необоротних активiв не встановлена, що впливає на суму
нарахованої амортизацiї.
Модифiкуючи нашу думку, мi звертаємо увагу на вiдсутнiсть актiв звiрок з
дебiторами та кредиторами в повному обсязi.
В складi основних засобiв в Звiтi про фiнансовий стан вiдображено вартiсть
малоцiнних необоротних матерiальних активiв.
Товариство не створювало резерв сумнiвних боргiв, а також нiякi види забезпечень,
резерв на виплату вiдпусток, резерви по ремонтам, пенсiйному страхуванню,
забезпеченню по гарантiям.
Фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Промтелеком" було складено
на концептуальнiй основи МСФЗ.
Товариство знаходиться та веде свою дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї.
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (надалi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в
якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України
№
229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 705
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є концептуальна основа загального
призначення, яка вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у
фiнансовiй iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi,
суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки" фiнансова звiтнiсть
надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Промтелеком"
вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi станом на 31
грудня 2015 року, її фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi
дiяльностi Товариства, проте активи Товариства знаходяться на не пiдконтрольнiй
Українi територiї, що створює можливi ризики пов'язанi з подальшою дiяльнiстю
Товариства.
5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Негативнi явища, якi вже вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть,
падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного
клiмату можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства та його прибутковiсть у
майбутньому.
Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце,
якби Товариство не в змозi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.
6. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
6.1. Повне найменування: Аудиторська фiрма "Донаудитконсалт" у формi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю (Аудитор).
6.2. Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi аудиторських фiрм виданого Аудиторською палатою України:
Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово
надають аудиторськi послуги № 2389 вiд 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою
України. Продовжено Рiшенням АПУ вiд 26.11.2015р. №317\4 до 26.11.2020р.
Рiшення АПУ № 321/4 вiд 28.01.2016р. про успiшне проходження зовнiшнього контролю
якостi професiйних послуг
Сертифiкат аудитора Серiя А №003947 виданий 24.09.1999р. Рiшенням АПУ вiд
24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2018р. Рiшенням АПУ вiд 19.07.2013р. №274.
Сертифiкат аудитора Серiї А №004890 виданий 30.11.2001р. Рiшенням АПУ вiд
30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2020р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.2015р.
№315/2.
Сертифiкат аудитора Серiї А №005063 виданий 30.01.2002р. Рiшенням АПУ вiд
30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2021р. Рiшенням АПУ вiд 24.12.2015р.
№319\3.
6.3. Мiсцезнаходження: 84432, Донецька обл., Краснолиманський район., смт.Ярова,
вул. Красноармiйська, буд.7.

6.4. Телефон: тел. +38(050) 471 88 26.
6.5. Юрисдикцiя: Україна.
7.ДАТА I НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

№02/12 вiд 14.12.2015р.

8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКIНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата початку перевiрки "14" грудня 2015р., дата закiнчення перевiрки "11" квiтня
2016р.
Пiдпис аудитора що проводив перевiрку: ______________ С.О. Плитник
сертифiкат серiї А №004890, рiшення Аудиторської палати України №104 вiд
30.11.2001р. Продовжено до 30.11.2020р. Рiшенням АПУ вiд 24.09.2015р. №315\2.
Директор
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ
_______________ А.П. Плитник
сертифiкат серiї А №003947, рiшення Аудиторської палати України №82 вiд
24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2018р. Рiшенням АПУ вiд 19.07.2013р. №274.
Дата складання висновку (звiту) незалежного аудитора
"11" квiтня 2016р.
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
примiтка
АКТИВИ

31.12.2015

31.12.2014

Довгостроковi активи
Основнi засоби (залишкова вартiсть) 9
11353

31.12.2013

5872

Нематерiальнi активи
10
24
25
52
Довгостроковi бiологiчнi активи
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 11
Вiдстроченi податковi активи 29
Усього довгострокових активiв
5896 8711

8686

11405

Поточнi активи
Запаси
12
875
478
1018
Поточнi бiологiчнi активи
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
6
Товари
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
14
3537 3128 1606
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
-з бюджетом 14
-за виданими авансами
13
344
87
103
-iнша поточна дебiторська заборгованiсть 14
314
287
Грошовi кошти та їх еквiваленти
15
798
375
179
Iншi оборотнi активи
14
Усього поточних активiв
5868 4355 3026
УСЬОГО АКТИВIВ
11764 13066 14431
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Статутний капiтал 16
6000 6000 6000
Нерозподiлений прибуток
1731 3175 3659
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ
7731 9175 9659
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕСПЕЧЕННЯ
Вiдстроченi податковi зобов'язання 19
2
Довгостроковi кредити банiв
19
678
УСЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ
0
2
680
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

120

2

Поточнi зобов'язання
Кредити та позики
Векселi виданi
800
800
888
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
222
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
21
584
189
1542
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
-аванси отриманi 20
732
812
838
-з бюджетом 22
1041 953
224

-зi страхування
21
136
81
111
-з оплати працi
21
142
599
242
Iншi поточнi зобовязання
21
455
137
25
Усього поточних зобов'язань
4033 3889 4092
УСЬОГО ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
11764 13066 14431
Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Сiтков С.Ю.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Кузьменко О.М.
ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК
у тисячах гривень
Примiтка
2015 2014
Доходи вiд основної дiяльностi
23
14586 16274
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 24
(13644)
(14768)
Валовий прибуток
942
1506
Iншi операцiйнi доходи 27
378
638
Витрати на реалiзацiю i доставку
25
( - ) ( - )
Адмiнiстративнi витрати 26
(1838)
(1921)
Iншi операцiйнi витрати 27
(926) (615)
Прибуток вiд операцiйної дiяльностi
(1444)
(392)
Фiнансовi доходи 28
Iншi доходи 27
Фiнансовi витрати 28
( - ) ( - )
Iншi витрати
27
( - ) ( - )
Прибуток до оподаткування
(1444)
(392)
Податок на прибуток
29
( - ) ( - )
Чистий прибуток i загальна сума сукупного прибутку
(1444)
Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Сiтков С.Ю.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Кузьменко О.М.
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Сiтков С.Ю.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Кузьменко О.М.
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА 2015 рiк
Статутний
власний капiтал
капiтал

Капiтал в дооцiнках

Нерозподiлений

Усього

прибуток

Сальдо на 1 сiчня 2015р.

6000

3175

Усього сукупного прибутку (збитку)
Дооцiнка необоротних активiв
Дооцiнка фiнансових iнструментiв
Iншi змiни в капiталi
Сальдо на 31 грудня 2015р.

6000

9175
(1444)

1731

(1444)

7731

Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Сiтков С.Ю.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Кузьменко О.М.

(392)

ЗМIСТ
1. Органiзацiйна структура
11
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi 11
3. .Основнi положення облiкової полiтики 11
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики
15
5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй
15
6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу:
16
7. Iнформацiя за сегментами
16
8. Операцiї iз зв'язаними сторонами 17
9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу)
17
10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу) 18
12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу)
18
13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу) 19
14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155,
1190) 19
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу)
20
16. Статутний капiтал
21
17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу)
21
Компанiєю виданий один вексель на суму 800 тис.грн. 21
19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання
21
20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу) 21
21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690
Балансу)
21
22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток 22
23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2)
22
24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2)
23
25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2)
23
26. Адмiнiстративнi витрати
23
27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2) 24
28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок 2220, 2250 Ф.№ 2) 24
29. Податок на прибуток 25
31. Управлiння фiнансовими ризиками 25
32. Управлiння капiталом
27
33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
27
34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки
28
35. Подiї пiсля звiтної дати 29
1. Органiзацiйна структура
Компанiя була зареєстрована i веде свою дiяльнiсть на територiї України. Компанiя
є публiчним акцiонерним товариством з вiдповiдальнiстю акцiонерiв в рамках
належних їм акцiй та була заснована в вiдповiдностi з законодавством України.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМТЕЛЕКОМ", скорочена назва ПАТ "ПРОМТЕЛЕКОМ",
не має безпосередньої материнської компанiї . Дата реєстрацiї 29.12.1995 р. Країна
реєстрацiї: Україна.
Пов'язаними особами Компанiї є:
1.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНФОРТ"
2.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБIНАТ"
3.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬБУДТРАНСПОСТАЧ"
4.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ"
5.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАСIВОЯРСЬКI АВТОБУСИ"
6.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНФОРТ-ПРIНТ"
7.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНФОРТ-ТРЕЙДИНГ"
8.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОМАШНIЙ ДОКТОР"
Основними видами дiяльностi Компанiї є
Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку (Код за КВЕД - 2010 61.10);
Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку (Код за КВЕД - 2010 61.90).
Основнi виробничi потужностi Компанiї знаходяться в м.Донецьку, м.Макiївка та
смт.Мар'їнка Донецької областi.

Юридична адреса ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ": вул.
Хiрургiчна,4 м. Донецьк, Донецька область
Електронна пошта:office@promtele.com , сайт: http//promtele.com
2. Умови здiйснення дiяльностi в Українi
В Українi вiдбуваються окремi явища, що характернi для ринкової економiки, яка
розвивається. Вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали та можуть i
надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Гостра
полiтична криза наприкiнцi 2013р. - початку 2014р. призвела до змiни полiтичної
влади в Українi, погiршилась економiчна ситуацiя, посилилось соцiальне напруження
в суспiльствi, вплинула на полiтичне i громадянське життя, а також торкнулася
пiдприємницької дiяльностi. Україна протягом декiлькох рокiв охвачена проведенням
антитерористичної операцiї. Економiчна ситуацiя в Українi є найгiршою серед країн
Схiдної Європи. Активи Компанiї розташованi у зонi проведення АТО та не можуть
бути виведенi в iншi регiони. Це призвело до iстотного зменшення абонентiв
Компанiї, насамперед - бiзнес-абонентiв, за рахунок мiграцiї громадян та виводу
бiзнесу на iншi територiї України. Внаслiдок цього зменшились надходження вiд
надання послуг Компанiї. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi могли
б вплинути на економiку України, а також те, який вплив вони можуть надати на
фiнансовий стан Пiдприємства. Керiвництво впевнено, що в сформованiй ситуацiї воно
вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого розвитку
Пiдприємства.
Ця фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдображає оцiнку керiвництва щодо впливу умов
здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Пiдприємства.
Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
Вплив таких розбiжностей на операцiї та фiнансовий стан може бути суттєвим.
3. .Основнi положення облiкової полiтики
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
Компанiя пiдготувала повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ на
31.12.2015 р. та за рiк, що закiнчився на цю дату, така фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена згiдно з МСФЗ, якi є чинними на зазначену дату.
Безперервна дiяльнiсть. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi
принципу безперервностi дiяльностi, який передбачає реалiзацiю активiв i виконання
зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво вважає, що заходи, яких воно
вживає дозволять Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть у близькому
майбутньому. У зв'язку з цим керiвництво вважає, що принцип безперервностi
дiяльностi є належним для пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Використання оцiнок, припущень i суджень. Пiдготовка фiнансової звiтностi за МСФЗ
вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi
впливають на застосування принципiв облiкової полiтики. Iнформацiя про основнi
судження при застосуваннi облiкової полiтики, якi мають найбiльший вплив на суми,
визнанi у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ.
Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є
гривня, яка є функцiональною валютою Компанiї та валютою, в якiй подається ця
фiнансова звiтнiсть за МСФЗ. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в гривнях,
була округлена до тисяч.
Основнi засоби. Основнi засоби оцiнюються за вартiстю придбання за вирахуванням
накопиченого зносу . Вартiсть придбання включає витрати, що безпосередньо
вiдносяться до придбання активу. Вартiсть активiв, створених за рахунок власних
коштiв, включає вартiсть матерiалiв, заробiтну плату основних працiвникiв та iншi
витрати, що безпосередньо вiдносяться до приведення активу у робочий стан для його
цiльового використання, витрати на демонтаж та перевезення, витрати на вiдновлення
земель, на яких цi активи були розмiщенi. Якщо компоненти одиницi основних засобiв
мають рiзнi строки корисного використання, такi компоненти облiковуються як окремi
одиницi (значнi компоненти) основних засобiв. Прибутки та збитки вiд вибуття
одиницi основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень вiд
вибуття з балансовою вартiстю основних засобiв i визнаються у прибутку або збитку
на нетто-основi.
Витрати на замiну компоненту одиницi основних засобiв визнаються у складi
балансової вартостi цiєї одиницi, якщо iснує вiрогiднiсть отримання Компанiєю
економiчних вигод вiд цього компонента у майбутньому, та якщо його вартiсть може
бути достовiрно оцiнена. При цьому вiдбувається припинення визнання балансової
вартостi замiненого компонента. Витрати на повсякденне обслуговування основних
засобiв визнаються у прибутку або збитку у тому перiодi, в якому вони були
понесенi.
Знос. Знос нараховується на вартiсть, що амортизується, яка є вартiстю придбання
активу. Знос визнається у прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом
оцiнених строкiв корисного використання кожного компонента одиницi основних
засобiв, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання майбутнiх

економiчних вигод, притаманних цьому активу. Знос орендованих активiв не
нараховується. Знос землi не нараховується.
Оцiненi строки корисного використання основних засобiв у поточному та
порiвняльному перiодах є такими:
Строки корисного використання в роках
Будiвлi , споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
вiд 5
Транспортнi засоби
вiд 5
Приладдя та iнвентар
вiд 4

вiд 10

Лiквiдацiйна вартiсть не встановлювалась. Методи нарахування зносу, строки
корисного використання переглядаються на кiнець кожного фiнансового року i
коригуються вiдповiдним чином.
Орендованi активи. Оренда, за умовами якої Компанiя приймає практично всi ризики i
вигоди, пов'язанi з володiнням активами, класифiкується як операцiйна оренда. При
початковому визнаннi орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює
справедливiй вартостi, по якiй, згiдно акта приймання, Компанiєй орендований
актив був придбаний в оренду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи, якi були придбанi , оцiнюються за
вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Амортизацiя нараховується на вартiсть придбання активу . Амортизацiя визнається у
прибутку або збитку за прямолiнiйним методом протягом оцiнених строкiв корисного
використання нематерiальних активiв починаючи з дати, коли активи є готовими до
експлуатацiї, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання
майбутнiх економiчних вигод, притаманних цьому активу. Оцiненi строки корисного
використання нематерiальних активiв складають:
Строки корисного використання в роках
Лiцензiї, дозволи й т.iн.
Строк дiї лiцензiї або дозволу
Програмне забезпечення та iншi
вiд 2
У разi знецiнення балансова вартiсть нематерiальних активiв списується до
найбiльшої з: вартостi, яка може бути отримана в результатi їх використання, або
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Запаси. Запаси вiдображаються за фактичною вартiстю. При вiдпустцi запасiв у
виробництво i iншому вибуттi вони оцiнюються за методом середньозваженої вартостi.
Собiвартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть
сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi
витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат, i не включає витрати
по позикових коштах. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiнену цiну продажу
запасiв у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення
виробництва та реалiзацiю.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовi активи з
фiксованими платежами або з платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають
котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активiв здiйснюється на
дату їх виникнення за справедливою вартiстю плюс будь-якi витрати, що прямо
вiдносяться на здiйснення операцiй. Дебiторська заборгованiсть включає торгову та
iншу дебiторську заборгованiсть.
Аванси виданi. Аванси виданi вiдображаються за початковою вартiстю.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує фiнансовi активи в наступнi
категорiї: кредити, дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть.
Кредити та дебiторська заборгованiсть представляють собою фiнансову
заборгованiсть, яка створюється Компанiєю шляхом надання грошей у передплату чи
послуг безпосередньо боржниковi. Кредити та дебiторська заборгованiсть в основному
складаються з торгової та iншої дебiторської заборгованостi. Вони включаються до
складу поточних оборотних активiв, за винятком тих, за якими термiн погашення
бiльше 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi класифiкуються як необоротнi активи.
Фiнансових активiв доступних для продажу Компанiя не має.

Первiсна оцiнка фiнансових iнструментiв. Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї
включають грошовi кошти та їх еквiваленти. Компанiя має ряд iнших фiнансових
iнструментiв, таких як дебiторська та кредиторська заборгованостi, якi виникають
безпосередньо у своїй дiяльностi.
Фiнансовi активи та зобов'язання Компанiї пiд час первiсного визнання оцiнюються
за їхньою справедливою вартiстю плюс витрати, пов'язанi з угодою. Найкращим
пiдтвердженням справедливої вартостi пiд час первiсного визнання є цiна угоди.
Прибуток або збиток враховується пiд час первiсного визнання лише у тому випадку,
коли мiж справедливою вартiстю та цiною угоди виникає рiзниця, яка може бути
пiдтверджена iншими спостережуваними в цей час на ринку угодами з аналогiчним
фiнансовим iнструментом або ж оцiнюючим методом, у якому в якостi вхiдних змiнних
використовуються виключно фактичнi даннi ринкiв.
Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi
зобов'язання i дебiторська заборгованiсть Компанiї облiковуються за справедливою
вартiстю.
Балансова вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань з термiном погашення менше
одного року, за вирахуванням будь-яких визначених кредитових операцiй,
передбачається бути їхньою справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть фiнансових
зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутнiх грошових потокiв,
використовуючи поточну ринкову процентну ставку, наявну у розпорядженнi Компанiї
для аналогiчних фiнансових iнструментiв, якщо дисконтування має суттєвий вплив на
формування фiнансових результатiв.
Резерв пiд знецiнення кредитiв та дебiторської заборгованостi Компанiєю не
створюються.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi
активи коли (а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд активiв, минули,
або (б) Компанiя передала фактично всi ризики i вигоди вiд володiння активами, або
(в) Компанiя не передала, анi зберегла фактично всi ризики i вигоди вiд володiння
активами, але й не зберегла контроль. Контроль зберiгається, якщо контрагент не
має практичної можливостi продати актив в повному обсязi непов'язанiй третiй
сторонi без додаткових обмежень на продаж.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки
грошових коштiв у касi та депозити на вимогу з первiсними термiнами виплати до
трьох мiсяцiв. Банкiвськi овердрафти, якi виплачуються на вимогу i є складовою
частиною управлiння грошовими коштами Компанiї, включаються до складу грошових
коштiв та їх еквiвалентiв у звiтi про рух грошових коштiв.
Податок на додану вартiсть ("ПДВ"). В дiяльностi Компанiї ПДВ стягується за
ставкою 20%. Податковi зобов'язання з ПДВ платникiв податку дорiвнює загальнiй
сумi ПДВ зiбраного протягом звiтного перiоду, i виникають на бiльш ранню дату дату вiдвантаження товару клiєнту або дату отримання оплати вiд замовника.
Податковий кредит з ПДВ це сума, яку платник податку має право на залiк своїх
податкових зобов'язань з ПДВ у звiтному перiодi. Права на податковий кредит з ПДВ
виникають коли податкова накладна отримана, та яка видається на бiльш ранню дату дата оплати постачальнику або з дати отримання товарiв. ПДВ, що вiдноситься до
купiвлi-продажу, вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан на валовiй основi та
розкриваються окремо в якостi активiв та зобов'язань. При створенi резерву пiд
зниження вартостi дебiторської заборгованостi, збитки вiд знецiнення
вiдображаються на всю суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання. Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання
спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат по угодi.
Кредити та iншi фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Капiталiзацiю витрат на позики Компанiя не проводить.
Векселi. Протягом останнiх п'яти рокiв Компанiя не випускає довгострокових
векселiв та не приймає векселi вiд клiєнтiв (випущенi клiєнтами або третiми
особами) в рахунок погашення дебiторської заборгованостi. Зараз у обiгу є один
вексель на суму 800 тис.грн., котрий емiтований до 2011 року та не пред'явлений до
сплати.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть. Заборгованiсть за основною дiяльнiстю
нараховується по факту виконання контрагентом своїх договiрних зобов'язань i
оцiнюються за справедливою вартiстю.
Аванси отриманi. Аванси отриманi враховуються за вартiстю фактично отриманих
коштiв.
Резерви майбутнiх витрат i платежiв. Резерви майбутнiх витрат i платежiв
представляють собою зобов'язання нефiнансового характеру з невизначеним термiном
або сумою. Вони нараховуються, якщо Компанiя внаслiдок певної подiї в минулому має
юридично об'рунтованi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для
врегулювання яких, з великим ступенем ймовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв,
якi передбачають економiчнi вигоди, i величину зобов'язання можна оцiнити в
грошовому вираженнi з достатнiм ступенем надiйностi. Там, де iснує цiлий ряд
подiбних зобов'язань, вiрогiднiсть того, що вiдтiк буде для розрахунку,

визначаються шляхом розгляду класу зобов'язань у цiлому. Резерв визнається навiть
в тому випадку, якщо ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв по вiдношенню до будь-якої
позицiї, включеної в той же клас зобов'язань, може бути невеликою.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю очiкуваних витрат, потрiбних для погашення
зобов'язання без використання ставки дисконтування до оподаткування, в зв'язку з
її не суттєвiстю. Збiльшення резерву у зв'язку з часом визнається як процентнi
витрати.
Умовнi активи i зобов'язання. Умовнi активи не вiдображаються у фiнансовiй
звiтностi, але розкриваються, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли цiлком
iмовiрно, що вiдтiк економiчних ресурсiв буде потрiбен для погашення зобов'язання
та сума зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. Умовнi зобов'язання
розкриваються, якщо iмовiрнiсть вiдтоку ресурсiв є малоймовiрною.
Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до вимог законодавства, якi дiють або по сутi вступили в силу на кiнець
звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений
податки i визнаються у прибутку або збитку за рiк, якщо тiльки вони не повиннi
бути вiдображенi в складi iншого сукупного доходу або капiталу у зв'язку з тим, що
вiдносяться до операцiй, що вiдбивається також у складi iншого сукупного доходу
або капiталу в тому ж або в якомусь iншому звiтному перiодi.
Поточний податок представляє собою суму, яку передбачається сплатити або
вiдшкодувати з бюджету щодо оподатковуваного прибутку або збитку за поточний та
попереднi перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки розраховуються на пiдставi
оцiнки, якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових
декларацiй. Податки, вiдмiннi вiд податку на прибуток, вiдображаються у складi
операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
в частинi перенесеного на майбутнi перiоди податкового збитку i тимчасових
рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою
вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Балансова величина вiдстроченого податку
розраховується за податковими ставками, якi дiють або по сутi вступили в силу на
кiнець звiтного перiоду та застосування яких очiкується в перiод сторнування
тимчасових рiзниць або використання перенесених на майбутнi перiоди податкових
збиткiв. Вiдстроченi податковi активи можуть бути зарахованi проти вiдстрочених
податкових зобов'язань Компанiї. Вiдстроченi податковi активи щодо тимчасових
рiзниць i перенесених на майбутнi перiоди податкових збиткiв визнаються лише в
тому випадку, коли iснує висока ймовiрнiсть отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, яка може бути зменшена на суму таких вiдрахувань.
Визнання виручки. Реалiзацiя послуг визнається в тому облiковому перiодi, в якому
данi послуги були наданi, виходячи зi ступеня завершеностi конкретної операцiї, що
оцiнюється пропорцiйною частинi фактично наданих послуг у загальному обсязi
послуг, якi повиннi бути наданi за договором. Виручка вiдображається за
вирахуванням ПДВ i знижок. Величина виручки визначається за справедливою вартiстю
винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть
реалiзованих послуг включає в себе закупiвельну цiну обладнання та матерiалiв,
заробiтну плату та супутнi платежi до бюджету, транспортнi витрати, комiсiї,
пов'язанi з забезпеченням угод та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи i витрати. Фiнансовi доходи включають в себе доходи вiд
позитивних курсових рiзниць.
Фiнансовi витрати включають витрати на погашення процентiв за користування
банкiвським кредитом та витрати вiд вiд'ємних курсових рiзниць.
4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження у застосуваннi облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi Пiдприємства згiдно МСФЗ вимагає вiд керiвництва
робити певнi припущення та оцiнки, якi впливають на звiтнi суми активiв та
зобов'язань, доходiв, витрат та умовних зобов'язань. Припущення та оцiнки
вiдносяться в основному до визначення строкiв експлуатацiї основних засобiв,
методiв амортизацiї, оцiнки запасiв, визнання та вимiру забезпечень, погашення
майбутнiх податкових вигiд. Пiдприємство робить оцiнки та судження, якi впливають
на суми активiв та зобов'язань, що будуть визнанi протягом наступного фiнансового
року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i 'рунтуються на досвiдi
керiвництва та iнших факторiв, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi
вважаються вiдповiдними в обставинах, що склалися. Керiвництво також використовує
деякi судження, крiм тих якi вимагають оцiнок, в процесi застосування облiкової
полiтики.
Судження, якi iстотно впливають на суми, визнанi в цiй фiнансовiй звiтностi, та
оцiнки, якi можуть привести до iстотного коригування балансової вартостi активiв
та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Знецiнення основних засобiв. Пiдприємство зобов'язано виконувати тести на
знецiнення своїх грошових фiнансових одиниць. Одним з визначальних чинникiв у

визначеннi генеруючої одиницi є можливiсть вимiрювати незалежнi потоки грошових
коштiв для тiєї одиницi.
Знецiнення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi. Керiвництво оцiнює
ймовiрнiсть погашення торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi на основi
аналiзу iндивiдуальних рахункiв. Фактори, що приймаються до уваги, включають
аналiз строкiв виникнення та прострочення торгiвельної та iншої дебiторської
заборгованостi у порiвняннi з наданими покупцю термiнами сплати, а також
фiнансовий стан i iсторiя розрахункiв з клiєнтом. Якщо фактичне погашення
заборгованостi менше нiж у порiвняннi з очiкуваннями керiвництва, Пiдприємству
необхiдно буде визнати додатковi витрати вiд знецiнення.
Визнання вiдстроченого податкового активу. Визнаний вiдстрочений податковий актив
являє собою вiдшкодування суми податку на прибуток за рахунок майбутнiх вирахувань
з оподаткованого прибутку i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються в тiй мiрi, у якiй реалiзацiя
вiдповiдних податкових пiльг є ймовiрною. При визначенi оподатковуваного прибутку
та суми податкових пiльг, якi ймовiрнi у майбутньому, керiвництво робить судження
i застосовує оцiнки на основi iсторичного оподатковуваного прибутку та очiкування
майбутнiх доходiв, якi будуть вважатися об'рунтованими в даних обставинах.
Вiдсотковi ставки, якi застосовуються до довгострокових зобов'язань. Судження було
використане для оцiнки справедливої вартостi довгострокових зобов'язань в умовах
вiдсутностi аналогiчних фiнансових iнструментiв. Змiни у використаних процентних
ставках для оцiнки справедливої вартостi кредитiв можуть зробити iстотний вплив на
фiнансову звiтнiсть Пiдприємства.
Податкове законодавство. Українське податкове, валютне та митне законодавство
продовжує розвиватися. Суперечливi правила є предметом рiзних iнтерпретацiй.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що цi iнтерпретацiї вiдповiднi i стiйкi, але
немає гарантiї того, що можуть бути наданi на виклик з боку податкових органiв.
Операцiї з пов'язаними сторонами. В ходi своєї звичайної дiяльностi Пiдприємство
укладає угоди з пов'язаними сторонами. При визначеннi того, чи проводились
операцiї за ринковими або неринковими цiнами, використовується професiйне
судження, якщо для таких операцiй не має активного ринку. Фiнансовi iнструменти
визнаються за справедливою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової
ставки. Пiдставою для судження використовуються цiни на аналогiчнi види операцiй з
непов'язаними сторонами, а також аналiз ефективної вiдсоткової ставки.
.
5. Застосування нових або змiнених стандартiв i iнтерпретацiй
МСФЗ, якi обов'язковi для застосування вперше за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.
Товариство застосовує наступнi новi або переглянутi стандарти i iнтерпретацiї,
випущенi Комiтетом з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Комiтетом з
iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "КМСФЗ"), якi
вступили в дiю та вiдносяться до фiнансової звiтностi Товариства для рiчних
перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 2015 року, якi набувають чинностi як новий
документ Комiтету з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi i
лiмiтованi змiни ряду мiжнародних стандартiв:
Поправки до МСБО 19 "Винагород працiвникам" дата випуску- листопад 2013 р.
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.. Поправка, що
роз'яснює облiк внескiв в плани, що зобов'язали працiвникiв або третi сторони
робити внески для покриття витрат на виплату винагород
Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.
Щорiчнi вдосконалення 2011-2013 дата випуску- грудень 2013 р. застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1.07.2014 р.
6.Стандарти, якi були завершенi, але ще не вступили в силу:
Наступнi стандарти та поправки до iснуючих стандартiв, якi вiдносяться до
фiнансової звiтностi Товариства, але якi не набрали чинностi для фiнансових
перiодiв, що починаються с 01 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, та якi
Товариство не застосувала достроково:
МСФЗ -9 "Фiнансовi iнструменти" дата випуску- липень 2014 р. застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1.01.2018 р. Стандарт змiнює класифiкацiю та
оцiнку фiнансових активiв. Класифiкацiя фiнансових активiв залежить вiд
застосованої в компанiї бiзнес-моделi управлiння ризиками та характеристик
грошових потокiв, передбачених договором. Оцiнка можлива за амортизованою
вартiстю, за справедливою вартiстю, а також стандарт вводить нову категорiю оцiнки
- оцiнка за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (ССПСД). Облiк за
ССПСД допускається щодо наявних фiнансових активiв у рамках бiзнес-моделi, цiлi
якої досягаються за рахунок отримання передбачених договором потокiв грошових
коштiв, так i продажу фiнансових активiв.
МСФЗ -14 "Рахунки вiдстрочених тарифних регулювань" дата випуску- сiчень 2014 р.
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р. Цей стандарт

встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного регулювання.
Дiя стандарту поширюється тiльки на органiзацiї, що вперше застосовують МСФЗ
У частинi розкриття встановлено вимогу про розкриття iнформацiї про характер
регулювання тарифiв, в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також
про ризики, пов'язанi з регулюванням тарифiв.
МСФЗ -15 " Виручка за договорами з клiєнтами" дата випуску- травень 2014 р.
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 р. Ключовий
момент стандарту визначає величину виручки у розмiрi очiкуваної плати за переданий
товар або надану послугу. З введенням стандарту виручка вiд сервiсного договору
буде дiлитися на два компонента: виручка вiд продажу активу (визначається за
справедливою вартiстю) i власне виручка вiд надання послуг, яка буде визнаватися в
розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, якраз на суму видiленого компонента.
МСФЗ -17 "Оренда" дата випуску- сiчень 2016 р. застосовуються до рiчних перiодiв,
якi починаються з 01.01.2018 р.
Поправки 2015 до МСФЗ для пiдприємств малого та середнього бiзнесу дата випускутравень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018
р..
Поправки до МСФЗ- 11 "Спiльна дiяльнiсть", Поправки до МСБО 16 "Основнi засоби" i
МСБО 38 "Нематерiальнi активи" дата випуску- травень 2014 р. застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.. Пiсля внесення поправок до МСФЗ
(IAS) 16 "Основнi засоби" забороняється застосування методу амортизацiї на основi
виручки у вiдношеннi об'єктiв основних засобiв, так як метод вiдображає характер
економiчних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх економiчних
вигод вiд цього активу.
Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" - виручка не
може бути належною пiдставою для амортизацiї нематерiального активу, крiм двох
випадкiв: коли нематерiальний актив виражається як мiра виручки, а також коли
виручка i споживання економiчних вигод вiд використання нематерiального активу
тiсно взаємопов'язанi.
В обидва стандарту вводяться поправки про те, що очiкуване майбутнє зниження цiни
продажу продукту, одержуваного з допомогою активу, може вказувати на зменшення
майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з активом.
Поправки до МСБО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть"дата випускусерпень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016
р.
Поправки до МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" i МСБО 28 "Iнвестицiї в
асоцiйованi пiдприємства" дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2016 р.
Щорiчнi вдосконалення 2012-2014:
-МСФЗ - 4 "Страховi контракти"
-МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
-МСБУ 19 "Виплати працiвникам"
-МСБУ 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
дата випуску- вересень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються
з 01.01.2016 р.
Поправки до МСБО-1 "Подання фiнансової звiтностi" МСФЗ- 10 "Консолiдована
фiнансова звiтнiсть", МСФЗ -12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших
суб'єктах господарювання" i МСБО -28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"
дата випуску- грудень 2014 р. застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються
з 01.01.2016 р.
Поправка до МСБО -12 "Податки на прибуток" дата випуску- сiчень 2016 р.
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2017 р.
Керiвництво Товариства оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть
як несуттєвий.
7. Iнформацiя за сегментами
Операцiйний сегмент - це компонент Пiдприємства, який здiйснює господарську
дiяльнiсть, в результатi якої воно може отримувати доходи та нести витрати, у тому
числi доходи та витрати, якi стосуються операцiй з будь-якими iншими частинами
Пiдприємства. Керiвництво визначило операцiйнi сегменти на пiдставi звiтiв, якi
аналiзує Наглядова рада. Наглядова рада аналiзує бiзнес в розрiзi продуктiв,
оцiнює результати дiяльностi операцiйних сегментiв за МСФЗ, Пiдприємство
органiзовано у такому бiзнес-сегментi:
Первинний формат представлення сегментної iнформацiї - бiзнес-сегменти заснований на структурi управлiнської та внутрiшньої звiтностi Пiдприємства. Цiни
за операцiями мiж сегментами не завжди встановлюються на комерцiйнiй основi.
Результати, активи та зобов`язання сегментiв включають статтi, безпосередньо
зв`язанi з цими сегментами, а також тi статтi, якi можуть бути об'рунтовано

вiднесенi до цих сегментiв. Нерозподiленi статтi складаються переважно iз активiв,
якi приносять доход, вiдсоткових кредитiв, позикових коштiв та витрат.
Географiчно всi клiєнти Компанiї розташованi в Українi, бiльшiсть з них - у
Донецькiй областi (м.Донецьк, м.Макiївка, смт.Мар'їнка).
Виручка за жодним з клiєнтiв Компанiї не перевищує 5% вiд загальної виручки
Пiдприємства за 2015 рiк.
8. Операцiї iз зв'язаними сторонами
Зв'язанi сторони визначаються у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 24.
Сторони вважаються зв'язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливiсть
контролювати iншу сторону або здiйснює суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. Пiд час визначення зв'язаної сторони
увага спрямована на суть цих вiдносин, а не лише на юридичну форму.
Послуги Компанiї пов'язаним особам надаються за загальнодоступними для iнших осiб
тарифами. Взаємовiдносини з пов'язаними особами не мають iстотного впливу на
фiнансовий стан Компанiї. Протягом 2015 року Компанiя надала повязаним особам
послуг на загальну суму 14.1 тис. грн., отримала продукцiї (послуг) на загальну
суму 12,2 тис.грн. Станом на 31 грудня 2015 року взаєморозрахунки з пов'язаними
особами повнiстю завершенi.
Реалiзацiя, торгова ( дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та
iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015, 2014,2013
року складається з балансiв, якi виникли внаслiдок операцiї з пiдприємствами пiд
загальним контролем та iншими зв'язаними сторонами не мiстить вiдсоткових доходiв.
Несплаченi баланси станом на 31 грудня 2015,2014,2013 року, якi виникли вiд
операцiї iз зв'язаними сторонами, являються незабезпеченими та очiкуються бути
сплаченими у безготiвковiй формi. Компанiя не створила резерву знецiнення щодо
балансiв, якi виникли вiд операцiї iз зв'язаними сторонами станом на 31 грудня
2015,2014, 2013 рр.
Закупiвля, торгова ( кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги) та
iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2015,2014, 2013
року складається з балансiв, якi виникли в наслiдок операцiй iз зв'язаними
сторонами щодо закупiвлi сировини, матерiалiв, готової продукцiї та товарiв. Цi
баланси не мiстять вiдсоткових доходiв i пiдлягають сплатi протягом звичайної
господарської дiяльностi.
Компенсацiї
провiдному
управлiнському
персоналу
Провiдний управлiнський персонал складається з 5 топ - менеджерiв. У 2015 роцi
компенсацiя провiдному управлiнському персоналу включена до адмiнiстративних
витрат та складається iз заробiтної плати та вiдповiдних нарахувань.
9.Основнi засоби ( рядки 1010-1012 Балансу)
Рух основних засобiв протягом року, що закiнчився 31 грудня 2013 р., 31.грудня
2014 р. та 31 грудня 2015р. представлений таким чином:
у тисячах гривень
будiвлi споруди та передавльнi пристрої
Машини
та облад-нання
Транспортнi засоби
Прилади та iнвентар
Iншi
Усього
Вартiсть
17497 8614 644
561
477
27793
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi (9695)
(5454)
(380)
(455) (456) (16440)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2013
7802 3160 264
106
21
4339
Надходження 735
Вибуття
(54)
Нарахований знос

1045 165
(261) (34)
(2473)

87
32
(11) (32)
(1725)

2064
(392)
(59) (61)

Сальдо на 31 грудня 2014
Вартiсть
18178 9398 775
637
477
29465
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi
(516) (477) (20779)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2014
6010

(21)

(4339)

(12168)

(7179)

(439)

2219

121

8686

336

0

Надходження 33
216
Вибуття
(238) (260)
Нарахований знос 1735 1210

83
(59)
101

31
67

332
(1888)
31
3144

Сальдо на 31 грудня 2015
Вартiсть
17973 9354 775
661
0
29163
Накопичений знос та збитки вiд зменшення корисностi
(524)
(23291)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015
4302

(13671)

(8156)

(540)

1198

137

5872

235

0

Станом на 31 грудня 2015 основних засобiв у заставi не має.
У 2015 роцi амортизацiйнi витрати у сумi 3143,5 тис. грн. були включенi: 3067,2
тис. грн. до складу собiвартостi реалiзованої готової продукцiї та послуг, 18,7
тис. грн. до складу адмiнiстративних витрат, 57,6 тис. грн.. до складу iнших
операцiйних витрат.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає станом на
31.12.2015 р. 10574,3 тис. грн..
10. Нематерiальнi активи ( рядки 1000-1001 Балансу)
Рух нематерiальних активiв, програмного забезпечення , протягом року, що
закiнчився 31 грудня 2015 р., представлений таким чином:
у тисячах гривень Вартiсть
Сальдо на 31 грудня 2013
163
(111) 52
Надходження 8
Нарахована амортизацiя
Сальдо на 31 грудня 2014
Надходження 9
Нарахована амортизацiя
Сальдо на 31 грудня 2015
У

Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть

(35)
171

(146) 25

(12)
182

(158) 24

2015 роцi амортизацiйнi витрати не нараховувалися.

11. Довгострокова дебiторська заборгованiсть ( рядок 1040 Балансу)
Протягом останнiх трьох рокiв довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
12.Запаси ( рядок 1100, 1110 Балансу)
у тисячах гривень 31 грудня 2015
31 грудня 2014

31 грудня 2013

Сировина та матерiали
522
Паливо
24
14
6
Готова продукцiя 0
6
Будiвельнi матерiали
4
Iншi матерiали
14
3
Малоцiннi та швидкозношуванi

407

Усього запасiв

875

478

168

594

0
1
11
0
предмети

311

286

1018

Сума запасiв, яка була списана у 2015 роцi як витрати поточного перiоду складає
6164,6 тис. грн. Станом на 31 грудня 2015 року, сировини та матерiалiв у заставi
не має. Станом на 31 грудня 2015 року. запасiв, що перебувають у заставi немає. У
звiтному перiодi знецiнення запасiв не проводилось.
13. Аванси виданi ( рядок 1130 Балансу)
у тисячах гривень
31 грудня 2015
31 грудня 2014
31 грудня 2013
Аванси за сировину i матерiали та напiвфабрикати
336
14
14
Аванси за послуги
7
2
5
Аванси за газ та електропостачання
1
71
84
Усього аванси виданi
344
87
103
14. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть ( рядки Балансу 1125, 1135, 1155,
1190)
у тисячах гривень
31 грудня 2015
31 грудня 2014
31 грудня 2013
Дебiторська заборгованiсть за послугами
Iнша дебiторська заборгованiсть

314

3537
287

3128
120

1606

Усього торгової та iншої дебiторської заборгованостi

3851

3415

1726

Станом на 31 грудня 2015 року торгова та iнша дебiторська заборгованiсть за
вирахуванням резерву пiд знецiнення в сумi 3851 тис. грн. Резерви на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi
протягом року, що закiнчився 31 грудня 2015 р., не створювався.
у тисячах гривень
2015
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 1 сiчня 2014

(0)

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (0)
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть
0
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2014
у тисячах гривень
2015

(0)

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi за рiк (0)
Суми, списанi протягом року як безнадiйна заборгованiсть
0
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi на 31 грудня 2015

(0)

Строки виникнення торгової та iншої фiнансової дебiторської заборгованостi
представленi таким чином:
у тисячах гривень 31 грудня 2015 року
31 грудня 2014 року
Торгова дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть вiд продажi
фiнансових iнструментiв Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Торгова дебiторська
заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть вiд продажi фiнансових iнструментiв
Iнша фiнансова заборго-ванiсть
Не прострочена та не знецiнена заборгованiсть
- Великi компанiї 407
380
- Середнi компанiї
801
314
708
287
- Малi компанiї
1325
1152
Усього не прострочена та не знецiнена
2533
2240
287
Прострочена але не знецiнена
- прострочена на 0-30 днiв
654
578
- прострочена на 30-90 147
130
- прострочена на 90-180 80
71
- прострочена на 180-360
67
59
- прострочена понад один рiк 56
50
Усього прострочена але не знецiнена 1004
888
Iндивiдуально визначена як знецiнена
- прострочена на 0-30 днiв
- прострочена на 30-90
- прострочена на 90-180
- прострочена на 180-360
- прострочена понад один рiк
Усього iндивiдуально визначена як знецiнена
Мiнус резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi
Усього

3537

3128

Справедлива вартiсть торгової та iншої дебiторської заборгованостi, яка буде
сплачена в межах одного року, приближена до її балансової вартостi на обидвi
балансовi дати.
15. Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядки 1165-1167 Балансу)
у тисячах гривень 31 грудня 2015
31 грудня 2014
31 грудня 2013
Грошовi
Грошовi
Грошовi
Грошовi

кошти
кошти
кошти
кошти

у касi
36
на банкiвських
на банкiвських
на банкiвських

0
0
рахунках до запитання UAH
рахунках до запитання USD
рахунках до запитання RUB

762
375
16060

179

Усього грошовi кошти та їх еквiваленти

798

375

179

16. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2015 року загальна кiлькiсть звичайних акцiй складає 24000000
з номiнальною вартiстю 0,25 гривень за одну акцiю. Усi випущенi звичайнi акцiї
повнiстю сплаченi. Кожна звичайна акцiя надає право одного голосу.
Кiлькiстьакцiй
у тисячах гривень
Статутний капiтал Емiсiйний дохiд
Сальдо 31 грудня 2013

24000000

6000000

Випуск нових акцiй

-

-

Сальдо на 31 грудня 2014
Випуск нових акцiй
-

-

24000000
-

Усього
6000000

6000000
-

6000000

Сальдо на 31 грудня 2015
24000000
6000000
17. Iншi забезпечення ( рядок 1520 Балансу)
Iнших забезпечень Компанiя не створювала
18. Векселi виданi.
Компанiєю виданий один вексель на суму 800 тис.грн.
19. Виплати працiвникам та пенсiйнi зобов'язання

6000000

Компанiя має зобов'язання надати компенсацiю до Пенсiйного фонду України щодо
пенсiй за вiком на пiльгових умовах, виплачених певним категорiям працюючих у
Компанiї та колишнiм працiвникам Компанiї. Iснують також одноразовi виплати
працiвникам при виходi на пенсiю, а також iншi програми виплат по закiнченню
трудової дiяльностi та iншi виплати працiвникам, по вiдношенню до яких Компанiя
має зобов'язання на 31 грудня.
У 2015 у програмi з визначеною виплатою беруть участь 4 людини,
людини.

у 2014 р.-4

Сума, визнана у звiтi про сукупний дохiд представлена наступним чином: у тисячах
гривень
31 грудня 2014
31 грудня 2015
Зобов'язання щодо пенсiйних виплат
0
0
Зобов'язання щодо виплат по закiнченню трудової дiяльностi та iнших виплат
0
0
Теперiшня вартiсть зобов'язання за програмою з визначеною виплатою
0
0
20. Аванси отриманi ( рядок 1635 балансу)
у тисячах гривень 31 грудня 2015
31 грудня 2014
31 грудня 2013
Аванси за послуги 1193

812

Усього аванси отриманi 1193

838
812

838

21. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть ( рядки 1615,1625,1630,1660,1690
Балансу)
у тисячах гривень 31 грудня 2015
31 грудня 2014
31 грудня 2013
Торгова кредиторська заборгованiсть 584
189
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 278
Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти

1542
680
137

353
455

25

Усього фiнансовi зобов'язання у складi торгової та iншої кредиторської
заборгованостi
999
1324 1920
Резерв по невикористаних вiдпустках
Усього торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

999

1324

1920

Строки виникнення торгової та iншої фiнансової кредиторської заборгованостi
представленi таким чином:
31 грудня 2013
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi
нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв
355
353
25
вiд 3 до 6 мiсяцiв
вiд 6 до 12 мiсяцiв
1187 Усього
1542 353
25
31 грудня 2014
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi
нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв
35
680
455
вiд 3 до 6 мiсяцiв
вiд 6 до 12 мiсяцiв
154
Усього
189
680
455
31 грудня 2015
у тисячах гривень Торгова кредиторська заборгованiсть Заробiтна плата та вiдповiднi
нарахування Зобов'язання за iншi фiнансовi iнструменти
Аналiз майбутнiх грошових потокiв:
до 3 мiсяцiв
116
278
137
вiд 3 до 6 мiсяцiв
вiд 6 до 12 мiсяцiв
468
Усього
584
278
137
22. Податки до сплати, крiм податку на прибуток
у тисячах гривень 31. грудня 2015
31 грудня 2014
31 грудня 2013
ПДВ
892
776
142
Податки зобов'язання з нарахованої заробiтної плати 136
81
111
Iншi податки
149
177
48
Усього податки до сплати, крiм податку на прибуток
1177 1034 301
23. Доходи вiд основної дiяльностi ( рядок 2000 Ф. № 2)
Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi згiдно категорiй представленi таким чином:
у тисячах гривень 2015

2014

Реалiзацiя готової продукцiї Реалiзацiя послуг 14586 16274
Усього

-

14586 16274

Аналiз доходiв вiд основної дiяльностi по регiонам представленi таким чином:
у тисячах гривень 2015

2014

Реалiзацiя в Українi
14586 16274
Реалiзацiя у iнших країнах
Усього

14586 16274

24. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї ( рядок 2050 Ф.№ 2)
у тисячах гривень 2015 2014
Матерiали та компоненти 3104 2255
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 5058
Вiдрахування на соцiальнi заходи
1206 1593
Знос та амортизацiя
3160 4577

5051

Iншi витрати
Усього

3880

3676

16408 17152

25. Витрати на реалiзацiю i доставку ( рядок 2150 ф.№2)
у тисячах гривень 2015 2014
Транспортування
Витрати з придбання послуг
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування Матерiали
Iншi витрати
Усього

-

-

-

26. Адмiнiстративнi витрати
у тисячах гривень 2015 2014
Iнформацiйно-консультацiйнi послуги 8
10
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1308
Витрати з придбання послуг
267
296
Податки i обов'язковi платежi Знос та амортизацiя
34
57
Матерiали
212
128
Витрати на зв'язок
1
14
Iншi витрати
8
Усього

1838

1416

1921

27. Iншi операцiйнi доходи та витрати ( Рядки 2120, 2180 ф.№ 2)
у тисячах гривень 2015 2014
Доход вiд реалiзацiї запасiв 2
7
Доход вiд списання кредиторської заборгованостi Доход вiд оренди
308
440
доход вiд операцiйної курсової рiзницi
доход вiд вiдновлення ранiше списаних активiв Штрафи, пенii отриманi Iншi доходи Усього iншi

операцiйнi доходи

310

витрати

Усього доходи/ (витрати)

До iнших доходiв
Стр.2240

(926) (168)

(616) 886

вiднесенi

Iншi доходи
-

2015

2014

-

447

Визнанi штрафи, пенi
(4)
собiвартiсть реалiзованої тари
собiвартiсть реалiзованих покупних матерiалiв
собiвартiсть орендних операцiй
збитки вiд операцiйної курсової рiзницi витрати на соцiальнi заходи нестачi та втрати списана дебiторська заборгованiсть ( 8 ) (23)
резерв сумнiвної заборгованостi
Iншi витрати
(918) (428)
Усього iншi операцiйнi

-

-

(160)

До iнших витрат
Стр.2270

вiднесенi

Iншi витрати
-

2015

2014

28. Фiнансовi доходи та витрати ( рядок
у тисячах гривень 2015 2014
Усього фiнансовi доходи -

-

Усього фiнансовi витрати

-

2220, 2250 Ф.№ 2)

-

Усього фiнансовi доходи/ (витрати) -

-

29. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня, представленi таким
чином:
у тисячах гривень 2015 2014
Витрати з поточного податку
Вiдстрочений податок
2

-

-

Усього витрат/(вiдшкодування) з податку на прибуток

2

-

Поточна ставка податку на прибуток починаючи з 1 сiчня 2014 року становить 18%
згiдно Податкового кодексу.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiненi за тiєю ставкою податку на
прибуток, яка буде дiяти у перiод реалiзацiї цих активiв або погашення зобов'язань
згiдно з Податковим кодексом.
Вiдмiнностi мiж МСФЗ i податковим законодавством України призводять до виникнення
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань в цiлях складання
фiнансової звiтностi i їх базою для розрахунку податку на прибуток.
30. Умовнi i договiрнi зобов'язання, операцiйний ризик
Податкове законодавство. Українське податкове i митне законодавство допускає рiзнi
тлумачення i схильне до частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї цього
законодавства стосовно її операцiй i дiяльностi може бути оскаржена вiдповiдними
державними органами. Податковi органи можуть дотримуватися жорсткiшої позицiї i
застосовувати складнiшi пiдходи при iнтерпретацiї законодавства i оцiнцi
нарахувань. У поєднаннi з можливими заходами по пiдвищенню сум податкових
надходжень в цiлях поповнення державного бюджету, вказанi вище обставини можуть
значно збiльшити рiвень i частоту перевiрок податкових iнспекцiй. Зокрема, iснує
вiрогiднiсть, що операцiї i дiяльнiсть, якi у минулому не оскаржувалися, будуть
оскарженi. Як наслiдок, можуть бути нарахованi значнi додатковi податки, пенi i
штрафи. Податковi перевiрки можуть охоплювати три календарнi роки дiяльностi, що
безпосередньо передували року перевiрки. При певних обставинах перевiрка може
поширюватися на попереднi перiоди.
В 2015р. пiдприємству штрафи не нараховувались.
Судовi справи. Станом на 31 грудня 2015 року Компанiя не є учасником будь-яких
судових справ.
Питання охорони довкiлля. Сьогоднi в Українi посилюється природоохоронне
законодавство i триває перегляд позицiї державних органiв вiдносно забезпечення
його дотримання. Компанiя проводить перiодичну оцiнку своїх зобов'язань,
пов'язаних з охороною довкiлля. У разi виявлення зобов'язань вони негайно
вiдображаються у звiтностi. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в
результатi змiни iснуючого законодавства i нормативних актiв, а також в результатi
судової практики, не можуть бути оцiненi з достатньою мiрою надiйностi, хоча i

можуть виявитися значними. Керiвництво Товариства вважає, що в умовах iснуючої
системи контролю за дотриманням чинного природоохоронного законодавства немає
значних зобов'язань, що виникають у зв'язку з нанесенням збитку довкiллю.
31. Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками Компанiї здiйснюється вiдносно фiнансових ,
операцiйних i юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (валютний
ризик та ризик змiни процентної ставки i iнший цiновий ризик), кредитний ризик i
ризик лiквiдностi. Головним завданням функцiї управлiння фiнансовими ризиками є
мiнiмiзувати потенцiйний негативний ефект на фiнансовий результат Компанiї для тих
ризикiв, якими можна керувати i якi являються непрофiльними. Управлiння
операцiйним i юридичним ризиками повинно забезпечувати надiйне функцiонування
внутрiшньої полiтики i процедур Компанiї в цiлях мiнiмiзацiї цих ризикiв.
Управлiння фiнансовими ризиками здiйснюється керiвництвом Компанiї згiдно полiтик
i регламентiв, затверджених наглядовою радою. Керiвництво Компанiї виявляє та
оцiнює ризики, а також впроваджує заходи з метою мiнiмiзацiї впливу ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя схильна до кредитного ризику, а саме ризику того, що
одна сторона не виконає свої обов'язки згiдно контрактних умов оплати. Схильнiсть
кредитному ризику виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на умовах
вiдстрочення платежу i здiйснення iнших угод з контрагентами, в результатi яких
виникають фiнансовi активи.
Максимальний кредитний ризик, що виникає у Компанiї по класах активiв,
вiдображений у балансовiй вартостi фiнансових активiв у звiтi про фiнансовий стан
дорiвнює
4993 тис. грн.. (2014: 3877 тис. грн..) та включає: торгову та iншу
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти.
Компанiя проводить аналiз по термiнах погашення дебiторської заборгованостi вiд
основної дiяльностi i вiдстежує простроченi залишки дебiторської заборгованостi.
Таким чином, керiвництво вважає за доцiльне надавати iнформацiю по термiнах
затримки платежiв i iншу iнформацiю по кредитному ризику, яка розкрита в Примiтцi
14.
Ринковий ризик. Компанiя схильна до дiї ринкових ризикiв. Ринковi ризики пов'язанi
з вiдкритими позицiями по а) iноземним валютам, б) процентним активам i
зобов'язанням i в) пайовим iнструментам, якi схильнi до ризику загальних i
специфiчних змiн на ринку. Керiвництво встановлює лiмiти вiдносно сум прийнятного
ризику i контролює їх дотримання на щоденнiй основi. Проте застосування цього
пiдходу не може запобiгти збиткам понад цi лiмiти у разi iстотних змiн на ринку.
Валютний ризик. У Компанii не виникає валютний ризик у зв'язку iз закупiвлями,
тому,що валюта закупається у перiод її використання. Компанiя не хеджує свiй
валютний ризик.
Ризик змiни процентної ставки. Компанiя не має суттєвих вiдсоткових активiв,
прибуткiв та операцiйних грошових потокiв якi залежать вiд змiни ринкової
процентної ставки. Позики компанiї мають фiксовану процентну ставку. Тому Компанiя
схильна до ризику, пов'язаного з впливом коливань ринкових процентних ставок на її
фiнансове положення i грошовi потоки у зв'язку зi змiною справедливої вартостi
кредитiв на ринку (ринкової ставки по кредитах).
У Компанiї немає офiцiйних полiтик i процедур для управлiння ризиками змiни
процентних ставок, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик є несуттєвим для
дiяльностi Компанiї. Проте у момент залучення позикових коштiв менеджмент
Компанiї, використовуючи своє професiйне судження, визначає наскiльки фiксована
або плаваюча процентна ставка найбiльш задовольняє iнтересам Компанiї упродовж
заданого перiоду.
Iнший цiновий ризик. Компанiя схильна до обмеженого ризику змiни цiни акцiй тому,
що акцiї не котуються на ринках.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що компанiя матиме труднощi
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя схильна до ризику у зв'язку з
щоденною необхiднiстю використання наявних грошових коштiв. Ризиком лiквiдностi
керує менеджмент Компанiї. Керiвництво щомiсячно контролює прогнози руху грошових
коштiв Компанiї. Компанiя намагається пiдтримувати стiйку базу фiнансування, що
складається з позикових коштiв, кредиторської заборгованостi по основнiй
дiяльностi i iншiй кредиторськiй заборгованостi. Керiвництво Компанiї контролює
щоденну позицiю по лiквiдностi Компанiї.
Приведена нижче таблиця показує розподiл зобов'язань станом на 31 грудня 2015 р.
по договiрних строках, що залишилися до погашення. Суми, розкритi в таблицi
термiнiв погашення, представляють контрактнi недисконтованi грошовi потоки.
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення
станом на 31 грудня 2015 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв
6 -12 мiсяцiв
1 - 2
рокiв
2 - 5
рокiв Понад 5 рокiв
Усього
Балансова вартiсть

Зобов'язання
Кредити й позики
Векселi
800
800
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

800

Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв
800
800
800
У таблицi нижче представлений аналiз фiнансових зобов'язань по термiнах погашення
станом на 31 грудня 2014 р.:
у тисячах гривень до 6 мiсяцiв
6 -12 мiсяцiв
1 - 2
рокiв
2 - 5
рокiв Понад 5 рокiв
Усього
Балансова вартiсть
Зобов'язання
Кредити та позики
Векселi
800
800
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть

800

Усього майбутнi виплати, включаючи майбутнi виплати основної суми i вiдсоткiв
800
800
800
32. Управлiння капiталом
Завданням Компанiї в областi управлiння капiталом є забезпечення здатностi
Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, забезпечуючи акцiонерам прийнятний
рiвень доходностi, дотримуючись iнтересiв iнших партнерiв i пiдтримуючи оптимальну
структуру капiталу, що дозволяє мiнiмiзувати витрати на капiтал. Для пiдтримки i
регулювання структури капiталу Компанiя може випускати новi акцiї або продавати
активи з метою зменшення заборгованостi. Компанiя може варiювати суму дивiдендiв,
що виплачуються акцiонерам, повертати капiтал акцiонерам, випускати новi акцiї або
продавати активи з метою зменшення заборгованостi. Компанiя не має позикового
капiталу.
33. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi
поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного
продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є
котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з
наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте
для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi
необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти
деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови
продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування
можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому
не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну
ринкову iнформацiю.
Фiнансовi iнструменти, якi враховуються за справедливою вартiстю. Торговi i наявнi
для продажу iнвестицiї вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан за справедливою
вартiстю. Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть є сумою, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент в ходi
поточної операцiї мiж зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв вимушеного
продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є
котирувана на активному ринку цiна фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю виходячи з
наявної ринкової iнформацiї (якщо вона iснувала) i належних методiв оцiнки. Проте
для iнтерпретацiї ринкової iнформацiї в цiлях визначення справедливої вартостi
необхiдно застосовувати професiйнi судження. Економiка України продовжує проявляти
деякi характернi особливостi, властивi ринкам, що розвиваються, а економiчнi умови
продовжують обмежувати об'єми активностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування
можуть бути застарiлими або вiдображати вартiсть продажу за низькими цiнами i тому
не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. При визначеннi
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво використовує усю наявну
ринкову iнформацiю.
Фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива
вартiсть iнструментiв з плаваючою процентною ставкою звичайно дорiвнює їх
балансовiй вартостi. Оцiнка справедливої вартостi iнструментiв з фiксованою

процентною ставкою 'рунтується на методi дисконтованих потокiв грошових коштiв iз
застосуванням дiючих процентних ставок на ринку запозичень для нових iнструментiв,
що припускають аналогiчний кредитний ризик i аналогiчний термiн погашення.
Товариство не застосовувало ставку дисконтування.
Зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть
зобов'язань визначається з використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою i встановленим термiном
погашення 'рунтується на очiкуваних дисконтованих грошових потоках iз
застосуванням процентних ставок для нових iнструментiв з аналогiчним кредитним
ризиком i аналогiчним строком до погашення. Справедлива вартiсть зобов'язань, що
погашаються на вимогу або що погашаються при завчасному повiдомленнi
розраховується як сума до виплати на вимогу, дисконтована, починаючи з першої дати
потенцiйного пред'явлення вимоги про погашення зобов'язання. Використовуванi
ставки дисконтування залежать вiд термiну погашення. Балансова вартiсть
кредиторської заборгованостi по основнiй дiяльностi i iншiй кредиторськiй
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi тому Товариство не
застосовувало ставку дисконтування.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, визначена з використанням методiв
оцiнки представлений таким чином:
утисячахгривень
31 Грудня 2015
31 Грудня 2014
Справедлива вартiсть
Балансова вартiсть
Справедлива вартiсть
Балансова вартiсть
ФIНАНСОВI АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках, у касi 798
798
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть
3537 3537 3128
- Iнша фiнансова заборгованiсть
314
314
287
287
УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 4649

4649

3790

1799

375

3128

3790

ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Векселi виданi
800
800
800
800
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 21)
УСЬОГО ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 1799

375

2124

999

999

1324

1324

2124

34. Представлення фiнансових iнструментiв по категорiях оцiнки
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими
категорiями оцiнки на 31 грудня 2015:
у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть
Активи у наявностi для
продажу
Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть
3537
3537
- Iнша фiнансова заборгованiсть
314
314
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу
УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 3851
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ

7115

798

798

798

4649
7115

УСЬОГО АКТИВИ
10966 798
11764
У таблицi нижче представлено звiряння класiв фiнансових активiв з вищезгаданими
категорiями оцiнки на 31 грудня 2014:
у тисячах гривень Займи та дебiторська за боргованiсть
Активи у наявностi для
продажу
Усього
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти (Примiтка 15)
- Грошовi кошти на банкiвських рахунках до запитання

375

375

Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка 14)
- Торгова дебiторська заборгованiсть
3128
3128
- Iнша фiнансова заборгованiсть
287
287
Фiнансовi iнструменти
Необоротнi активи, утриманi для продажу
УСЬОГО ФIНАНСОВI АКТИВИ 3415
НЕ ФIНАНСОВI АКТИВИ

9216

375

3790
9216

УСЬОГО АКТИВИ
12631 375
13006
35. Подiї пiсля звiтної дати
Не було подiй пiсля звiтної дати, якi потребують розкриття в фiнансовiй звiтностi.
Генеральний директор ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Сiтков С.Ю.
Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМТЕЛЕКОМ"
Кузьменко О.М.

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних
паперів

Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі
товариства з обмеженою відповідальністю
30998764
84432, Донецька обл., Краснолиманський район,
смт. Ярова, вул. Красноармійська буд.7
2389
26.01.2001
134
П
000134
16.07.2013
23.12.2015

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
Аудиторська фірма "Донаудитконсалт"
у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2389 від 26
січня 2001р.
Рішення АПУ № 321/4 від 28.01.2016р. про успішне проходження зовнішнього
контролю якості професійних послуг
84432, Донецька обл., Краснолиманський район, смт. Ярова, вул. Красноармійська
буд.7,
р/р 26006053612076 в філія Дніпр. КБ "Приватбанк" м. Краматорськ, МФО 335548
Код ЄДРПОУ 30998764
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОМТЕЛЕКОМ"
за рік, який закінчився 31 грудня 2015року
2016р.
1. АДРЕСАТ.
Звіт незалежного аудитора призначається для керівництва суб'єкту господарювання,
фінансовий звіт якого перевіряється та власників цінних паперів і може бути
використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів 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", скорочена
назва - ПАТ "Промтелеком" (далі - Товариство).
2.1.2. Код за ЄДРПОУ: 00179714.
2.1.3. Місцезнаходження: Україна, 83049, м. Донецьк, вул. Хірургічна, 4.
2.1.4. Дата державної реєстрації: 29.12.1995 року.
2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.
Ми провели аудит фінансової звітності ПАТ "Промтелеком" , яка складається з:
- форма № 1 "Баланс" (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015р.,
- форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (Звіт про сукупний дохід) за 2015р.,
- форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (за прямим методом) за 2015р.,
- форма № 4 "Звіт про власний капітал" за 2015р.,
- форма (вільна) "Примітки до річної фінансової звітності" за 2015р.
Відповідно до припущень управлінського персоналу ПАТ "Промтелеком", Товариство
підготувало повний пакет річної фінансової звітності за 2015рік за МСФЗ.

Товариство використовує МСФЗ в якості основи для підготовки своєї фінансової
звітності.
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням
описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що
ґрунтується на відповідних припущеннях управлінського персоналу про застосування
положень МСФЗ.
3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ
ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ.
Управлінський персонал ПАТ "Промтелеком" несе відповідальність за складання і
достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності 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
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки; 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 аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі
Результатів
аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту.
Ці стандарти
вимагають від
аудиторів дотримання етичних вимог, а також
планування і виконання аудиту
для отримання
обґрунтованої
впевненості в
тому, 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.
Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів, які є
достатніми і прийнятними для висловлення нашої думки.
5. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ.
Складання аудиторського висновку ПАТ "Промтелеком" щодо повного комплекту
фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту
щодо фінансової звітності", МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного
аудитора".
Ми надали умовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової звітності
за рік, який закінчився 31.12.2015 року.
На думку аудитора впливає те, що аудитор не мав змоги спостерігати за проведенням
річної інвентаризації запасів та основних засобів. На підприємстві цю процедуру
виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА.
Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що активи наявні, а
можливий вплив невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути несуттєвим.
Аудитор в цілому виражає згоду з управлінським персоналом стосовно прийнятності
обраної облікової політики, методу її застосування або адекватності та достатності
розкриття інформації у фінансовій звітності за 2015 році.
Модифікуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на те, що інформація про економічні
ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси
та вимоги до неї не розкрита в Примітках до фінансової звітності.
Товариство на дату річного балансу не проводив оцінку наявності ознак можливого
зменшення корисності активів та не визначає очікуваного відшкодування відокремлено
для кожного активу.
Товариство не проводило переоцінку активів за справедливою вартістю на дату
балансу.

На підприємстві використовуються основні засоби з 100% зносом.
Ліквідаційна вартість необоротних активів не встановлена, що впливає на суму
нарахованої амортизації.
Модифікуючи нашу думку, мі звертаємо увагу на відсутність актів звірок з
дебіторами та кредиторами в повному обсязі.
В складі основних засобів в Звіті про фінансовий стан відображено вартість
малоцінних необоротних матеріальних активів.
Товариство не створювало резерв сумнівних боргів, а також ніякі види забезпечень,
резерв на виплату відпусток, резерви по ремонтам, пенсійному страхуванню,
забезпеченню по гарантіям.
Фінансову звітність Публічного акціонерного товариства "Промтелеком" було складено
на концептуальній основи МСФЗ.
Товариство знаходиться та веде свою діяльність на тимчасово окупованій території.
5.1. ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА (Умовно-позитивна думка)
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 концептуальна основа загального
призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола користувачів у
фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності,
суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки" фінансова звітність
надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ "Промтелеком"
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансової звітності станом на 31
грудня 2015 року, її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності
діяльності Товариства, проте активи Товариства знаходяться на не підконтрольній
Україні території, що створює можливі ризики пов'язані з подальшою діяльністю
Товариства.
5.2. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Негативні явища, які вже відбуваються в Україні, а саме політична нестабільність,
падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного
клімату можуть вплинути на діяльність Товариства та його прибутковість у
майбутньому.
Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце,
якби Товариство не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.
6. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
6.1. Повне найменування: Аудиторська фірма "Донаудитконсалт" у формі товариства з
обмеженою відповідальністю (Аудитор).
6.2. Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської
діяльності аудиторських фірм виданого Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово
надають аудиторські послуги № 2389 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою
України. Продовжено Рішенням АПУ від 26.11.2015р. №317\4 до 26.11.2020р.
Рішення АПУ № 321/4 від 28.01.2016р. про успішне проходження зовнішнього контролю
якості професійних послуг
Сертифікат аудитора Серія А №003947 виданий 24.09.1999р. Рішенням АПУ від
24.09.1999р. № 82, продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.
Сертифікат аудитора Серії А №004890 виданий 30.11.2001р. Рішенням АПУ від
30.11.2001р. № 104, продовжено до 30.11.2020р. Рішенням АПУ від 24.09.2015р.
№315/2.
Сертифікат аудитора Серії А №005063 виданий 30.01.2002р. Рішенням АПУ від
30.01.2002р. № 106, продовжено до 30.01.2021р. Рішенням АПУ від 24.12.2015р.
№319\3.
6.3. Місцезнаходження: 84432, Донецька обл., Краснолиманський район., смт.Ярова,
вул. Красноармійська, буд.7.
6.4. Телефон: тел. +38(050) 471 88 26.
6.5. Юрисдикція: Україна.
7.ДАТА І НОМЕР ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:

№02/12 від 14.12.2015р.

8. ДАТА ПОЧАТКУ ТА ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата початку перевірки "14" грудня 2015р., дата закінчення перевірки "11" квітня
2016р.

Підпис аудитора що проводив перевірку: ______________ С.О. Плитник
сертифікат серії А №004890, рішення Аудиторської палати України №104 від
30.11.2001р. Продовжено до 30.11.2020р. Рішенням АПУ від 24.09.2015р. №315\2.
Директор
АФ "Донаудитконсалт" ТОВ
_______________ А.П. Плитник
сертифікат серії А №003947, рішення Аудиторської палати України №82 від
24.09.1999р. Продовжено до 24.09.2018р. Рішенням АПУ від 19.07.2013р. №274.
Дата складання висновку (звіту) незалежного аудитора
"11" квітня 2016р.

