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
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(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

24.07.2015

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131268
4. Місцезнаходження
84302, м. Краматорськ, вул. Островського, 8
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 062 302 12 94 +38 062 302 12 94

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

24.07.2015

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

24.07.2015

www.donetskoblenergo.dn.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
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 посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. 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 емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. 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)

X

19. Примітки:
15.07.2015 року було внесено змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприємцiв щодо змiни мiсцезнаходження Товариства з 84601, м.Горлiвка, Донецької
областi, пр. Ленiна,11 на таке: 84302, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Островського, 8. Оскiльки фiнансова звiтнiсть Товариства складалася станом на 30.06.2015 року, у
даних вiдповiдної таблицi звiту зазанчена адреса мiсцезнаходження до змiни.
Iнформацiя про "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнено, тому
що ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" у звiтному перiодi не брало участi у створеннi
юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнена, тому що посада корпоративного
секретаря в Товариствi, вiдповiдно до вимог Статуту не створювалася.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнена тому, що за звiтний перiод ПАТ "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" випуск облiгацiй не здiйснювало.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнена тому, що ПАТ "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за звiтний перiод випуск iнших цiнних паперiв не здiйснювало.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, не заповнена тому, що ПАТ "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за звiтний перiод випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, не заповнена тому,що ПАТ "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за звiтний перiод конвертацiю цiнних паперiв не здiйснювало.
Iнформацiя про замiну управителя, не заповнена тому, що ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
за звiтний перiод не користувалося послугами управителя.
Iнформацiя про керуючого iпотекою, не заповнена тому, що ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
за звiтний перiод не користувалося послугами керуючого iпотекою.
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, не заповнена тому, що ПАТ
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за звiтний перiод трансформацiю (перетворення) iпотечних
активiв не здiйснювало.
Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим
iпотечним боргом, не заповнена тому, що ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за звiтний перiод
забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не
здiйснювало.
Iнформацiя про iпотечне покриття, не заповнена тому, що ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
за звiтний перiод заходи щодо iпотечного покриття не здiйснювало.
Iнформацiя щодо розмiщення звiту про стан об'єкта нерухомостi не заповнено тому, що
Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.
У роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента" в графi "серiя i номер свiдоцтва про державну
реєстрацiю" вказано серiю i номер виписки з державного реєстру юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприємцiв.
На пiдставi статтi 13 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi",
промiжна фiнансова звiтнiсть подається у складi двох форм - "Баланс" та "Звiт про фiнансовi
результати". Iншi формi звiтностi подаються у складi рiчної звiтностi. Через технологiчну
особливiсть програми в електроннiй формi квартального звiту форми "Звiт про рух грошових
коштiв" та "Звiт про власний капiтал" мiстяться, нi в електронному виглядi нi на паперовому носiї
не заповнюються.
У роздiлi "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" в графi "Номер лiцензiї на
цей вид дiяльностi" та "Дата видачi лiцензiї" юридичної особи - ПАТ "Нацiональний депозитарiй
України" вказано номер та дату рiшення НКЦПФР яким були зареєстрованi Правила
Центрального депозитарiю цiнних паперiв.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ № 078515

3. Дата проведення державної реєстрації

12.11.1998

4. Територія (область)

Донецька

5. Статутний капітал (грн)

81896468.75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8142
35.13 РОЗПОДIЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ,
35.14 ТОРГIВЛЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЄЮ, 35.11
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГIЇ

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

Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада;
Ревiзiйна комiсiя; Одноосiбний виконавчий
орган - Генеральний директор.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26000962507828

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26007545/840

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

Передача електричної енергiї мiсцевими (локальними)
електричними мережами

АД №
036310

Опис

Нацiональна комiсiя з
питань регулювання
20.04.2012
електроенергетики
України

23.10.2096

Одержана лiцензiя використовуються у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну дiї Компанiєю
буде здiйснене її подовження.
Переоформлення лiцензiй у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок

перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Постачання електричної енергiї за регульованим
тарифом

Опис

Виробництво електричної енергiї

Опис

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням
об'єктiв архiтектури

Опис

Медична практика

Опис

Надання освiтнiх послуг навчальними закладами
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до професiйно-технiчного
навчання, перепiдготовки,пiдвiщення квалiфiкацiї
Опис
Виробництво теплової енергiї(крiм теплової
енергiї,щовиробляється
натеплоелектроцентралях,когенерацiйних установках
та установках з використанням нетрадицiйних або
поновлюваних джерел енергiї), транспортування та
постачання теплової енергiї
Опис

АД №
036309

Нацiональна комiсiя з
питань регулювання
20.04.2012
електроенергетики
України

23.10.2096

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.
Переоформлення лiцензiї у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок
перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
АД №
036308

Нацiональна комiсiя з
питань регулювання
20.04.2012
електроенергетики
України

19.09.2096

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.
Переоформлення лiцензiї у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок
перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
АД №
035583

10.04.2012

Державна
архiтектурнобудiвельна iнспекцiя
України

07.09.2016

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дi ї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.
Переоформлення лiцензiї у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок
перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
АД №
063861

02.08.2012

Мiнiстерство охорони
здоров'я України

Необмежена

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.
Переоформлення лiцензiї у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок
перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Cтрок дiї лiцензiї необмежений.
АЕ №
527558

14.11.2014

Мiнiстерство освiти i
науки України

08.07.2017

Лiцензiя отримана 14.11.2014 року (попередня Лiцензiя
втратила чиннiсть 30.06.2014 року).

АВ №
429265

19.11.2012

Донецька обласна
Державна
адмiнiстрацiя

18.11.2017

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.

Переоформлення лiцензiї у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок
перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».

Надання послуг з перевезення пасажирiв i
небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом

30.05.2012

Необмежена

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.
Переоформлення лiцензiї у 2012 роцi вiдбулося в наслiдок
перейменування Товариства у Публiчне акцiонерне
товариство «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО».
Строк дiї лiцензiї необмежений.

Опис

АД №
041909

Постачання теплової енергiї

Нацiональна
комiсiя,що здiйснює
23.11.2012 державне регулювання
у сферi комунальних
послуг

12.11.2017

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
Компанiєю буде здiйснене її подовження.

Опис

Транспортування теплової енергiї магiстральними та
мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами

Опис

АД №
038600

Мiнiстерство
транспорту та зв'язку
Головна державна
iнспекцiя на
автомобiльному
транспортi

АД №
041908

Нацiональна комiсiя,
що здiйснює державне
23.11.2012
регулювання у сферi
комунальних послуг

12.11.2017

Одержана лiцензiя використовується у господарськiй
дiяльностi Товариства, пiсля закiнчення термiну її дiї
компанiєю буде здiйснене її подовження.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
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

Генеральний директор
Сидоренко Олексiй Анатолiйович

Д/в Д/в Д/в
1975
Вища, Донецькiй Державний технiчний унiверситет,
iнженер - електрик
22
Директор Миронiвської ТЕС ВАТ "Донецькобленерго" ,

попередня посада, яку займав

8. Опис

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

8. Опис

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
8. Опис

смт.Миронiвський
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не вiдбувалося. Дана посадова особа не надала згоду
щодо розмiщення її паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
Головний бухгалтер
Мамай Лариса Миколаївна

Д/в Д/в Д/в
1964
Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, iнженер економiст
28
Заст. головного бухгалтера ВАТ "Донецькобленерго" м.
Горлiвка.
Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний
перiод не вiдбувалося. Дана посадова особа не надала згоду
щодо розмiщення її паспортних даних.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.

Голова Наглядової ради
ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В. /DTEK ENERGY B.V. (до змiни
найменування-ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. /DTEK HOLDINGS
B.V.)
Д/в Д/в Д/в
0
Д/в
0
Д/в
Мiсцезнаходження: Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th
floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands, номер у
торговельному реєстрi Торгової Палати м. Амстердам –
34334895.

Змiн у персональному складi Наглядової ради за звiтний
перiод не вiдбувалося.
Як юридична особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

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

8. Опис

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
8. Опис

Член Наглядової ради
ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД /DTEK HOLDINGS LIMITED

Д/в Д/в Д/в
0
Д/в
0
Д/в
Мiсцезнаходження: Темiстоклi Дервi 3, ЮЛIЯ ХАУС, 1066,
Нiкосiя, Кiпр (3, JULIA HOUSE, Themistokles Dervis Street,
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus), реєстрацiйний номер Республiки
Кiпр -174860.
Змiн у персональному складi Наглядової ради за звiтний
перiод не вiдбувалося.
Як юридична особа, ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK
HOLDINGS LIMITED) непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради
Позняков Олександр Вiкторович

Д/в Д/в Д/в
1960
Вища, Московський ордена Трудового Червоного Прапору
iнститут управлiння, iнженер - економiст з органiзацiї
управлiння
26
Перший вiце-президент НАК "Енергетична компанiя
України", м. Київ
Змiн у персональному складi Наглядової ради за звiтний
перiод не вiдбувалося. Дана посадова особа не надала згоду
щодо розмiщення її паспортних даних.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
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

8. Опис

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

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне

Голова Ревiзiйної комiсiї
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«ДТЕК ЕНЕРГО» (до перейменування - ТОВ "ДТЕК")

Д/в 34225325 Д/в
0
Д/в
0
Д/в
Мiсцезнаходження: 01032, Україна, мiсто Київ, вул. Льва
Толстого, 57.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний
перiод не вiдбувалося.
Як юридична особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Ревiзiйної Комiсiї
Нацiональна акцiонерна компанiя "Енергетична компанiя
України"

Д/в 32984271 Д/в
0
Д/в
0
Д/в
Мiсце знаходження : 01601,м. Київ, вул. Хрещатик,34.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний
перiод не вiдбувалося.
Як юридична особа, Нацiональну акцiонерну компанiю
"Енергетична компанiя України" непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Член Ревiзiйної комiсiї
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В. (до перейменування ДТЕК
IНВЕСТМЕНТС Б.В./DTEK INVESTMENTS B.V.)

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

Д/в Д/в Д/в

4. Рік народження

0

5. Освіта

Д/в

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

Д/в
Мiсцезнаходження : Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th
floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands, номер у
торговельному реєстрi Торгової Палати м. Амстердам –
34284942.
Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї за звiтний
перiод не вiдбувалося.
Як юридична особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна
компанiя"

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

23785133

4. Місцезнаходження

08292, обл. Київська, м. Буча, бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офiс 253

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АЕ № 294645

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.12.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 228-91-65 (044) 228-91-65

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

9. Опис

-

1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

2. Організаційно-правова
форма

Публічне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30370711

4. Місцезнаходження

м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

дiє без лiцензiї

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 591-04-04 (044) 482-52-07

8. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

9. Опис

ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" приєдналося до умов Договору з
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" на пiдставi заяви про
приєднання № ОВ-3514 вiд 05.02.2014р. Договором передбачається
надання послуг з вiдкриття рахунку у цiнних паперах, депозитарного
обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних операцiй
емiтента, у тому числi надання послуг щодо забезпечення погашення
емiтентом боргових цiнних паперiв, здiйснення розрахункiв за
правочинами щодо цiнних паперiв, вчиненими на фондовiй бiржi та
поза фондовими бiржами при розмiщеннi випуску (частини випуску)
цiнних паперiв, а також виплати доходiв за цiнними паперами
вiдповiдно до компетенцiї щодо облiку цiнних ппаперiв, встановленої
Законом України "Про депозитарну систему України". Цим договором
передбаченi умови та порядок надання емiтенту реєстру власникiв
iменних цiнних паперiв.

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКАУДИТСЕРВIС"

2. Організаційно-правова
форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

21994619

4. Місцезнаходження

02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

№ 1988

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044) 22-88-914 (044) 22-88-914

8. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

9. Опис

Вiдповiдно договору №301214-18Д21/68 вiд 30 грудня 2014 р. ТОВ
"МАКАУДИТСЕРВIС" здiйснювало щорiчну перевiрку фiнансової
звiтностi ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" за 2014 рiк.

1. Найменування

ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА"

2. Організаційно-правова
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

13490997

4. Місцезнаходження

м. Донецьк

5. Номер ліцензії або іншого

АВ № 584189

"УКРАЇНСЬКА

документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

06.04.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс

(062) 348-38-00 (062) 348-38-87

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

На пiдставi укладених договорiв з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ
"УКРАЇНСЬКА
АКЦIОНЕРНА
СТРАХОВА
КОМПАНIЯ АСКА" Товариству надаютьсянаступнi послуги зi
страхування:
- обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних
транспортних
засобiв;
- обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi;
- страхування транспортних засобiв.

1. Найменування

Приватне акцiонерне
СТРАХУВАННЯ»

2. Організаційно-правова
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

30968986

4. Місцезнаходження

04073 м.Київ, пр.Московський, 9, оф.2-204, а/с №32

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АЕ №522510; АЕ №5225

товариство

«Страхова

компанiя

«АЛЬФА

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)499-99-99 (044)499-77-60

8. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

9. Опис

Вiдповiдно до договору №016.0452914.227/051113-3Д3.4/45 вiд
22.10.2013 р. було застраховане конструктивнi елементи нерухомого
майна – нежитловi вбудованi примiшення адмiнiстративної будiвлi
загальною площею 1592,1 кв.м, за адресою м.Горлiвка, пр.Ленiна, 11

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

166/05/1/10

Донбаське
територiальне
управлiння
Нацiональної
комiсiї з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA 4000085484

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.250

65517175

0

100.000000000000

02.08.2010

Опис

Акцiї . Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 69836013шт. Номiнал одного цiнного папера 1.25 грн. Процент в cтатутному
капiталi емiтента 100.00%.Скасовано 25.07.96р.
Акцiї . Форма випуску - Бездокументарна. Кiлькiсть цiнних паперiв 65517175шт. Номiнал одного цiнного папера 1.25 грн. Процент в cтатутному
капiталi емiтента 100.00%.Скасовано у зв'язку з обмiном Акцiї 12.12.96р.
22 жовтня 2007 року Департаментом фондових операцiй ПФТС прийнято рiшення про застосування процедури делiстингу до цiнних паперiв
(акцiй) ПАТ "Донецькобленерго" вiдповiдно до перелiку та їх переведення до списку позалiстингових цiнних паперiв. Пiдставою для
переведення є невиконання вимог для знаходження цiнних паперiв в Котирувальному Списку 2 (другого) рiвня лiстингу ПФТС. Рiшення набуло
чинностi 29.10.2007р.
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства, якi вiдбулися 29.06.2010р., було прийняте рiшення щодо переведення випуску
простих iменних акцiй Товариства (код ЄДРПОУ 00131268) документарної форми iснування, який зареєстрований Донецьким територiальним
управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 6 сiчня 1999 року, реєстрацiйний номер випуску 15/05/1/99, мiжнародний
iдентифiкацiйний номер UA0500321007, у кiлькостi 65 517 175 (шiстдесят п'ять мiльйонiв п'ятсот сiмнадцять тисяч сто сiмдесят п'ять) штук,
номiнальна вартiсть однiєї акцiї 1,25 гривень (одна гривня 25 копiйок), загальна номiнальна вартiсть простих iменних акцiй 81 896 468,75
гривень (вiсiмдесят один мiльйон вiсiмсот дев'яносто шiсть тисяч чотириста шiстдесят вiсiм гривень 75 копiйок) у бездокументарну форму
iснування.
У зв'язку зi змiною найменування на ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО", свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Товариства 24.04.2012р.
було переоформлене.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

28263

X

X

11.06.2014

28263

18.500000000000

26.12.2016

X

206

X

X

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

206.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

29495

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

3911801

X

X

Усього зобов'язань

X

3969756

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку

у тому числі(за кожним кредитом):
Кредитна лiнiя ПАТ АБ
"Укргазбанк"
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

Кредитна лiнiя Укргазбанк АО АБ строком на 36 мiсяцiв пiд 18,50 % в сумi 25 млн.
грн. Станом на 30.06.2015 року не погашена частина 28 263 тис. грн., договiр
№8/2063-2013ю от 27.12.13 року.
Податковi зобов'язання термiн сплати яких не настав 29 495 тис.грн. у т.ч.
-податок на додану вартiсть – 18 008 тис.грн.;
- iншi податки та платежи до бюджету – 11 487 тис.грн.;
Iншi зобов'язання, у тому числi довгостроковi: 3 911 801 тис.грн.
Зобов'язання за товари, роботи, послуги – 2 340 132 тис.грн.
Зобов'язання з оплати працi – 22 980 тис.грн.
Зобов'язання зi страхування – 80 666 тис.грн.
Зобов'язання з одержаних авансiв – 203 112 тис.грн.

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основні види
продукції*

у натуральній
формі
(фізична од.
вим.**)

у
грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
у
формі
грошовій
(фізична од.
формі
вим.)
(тис. грн.)

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розподiлення та
реалiзацiя
електроенергiї

1279.652
млн.кВт.г

1064273

92.91

1279.652
млн.кВт.г

1064273

92.91

2

Виробництво
електроенергiї

50.08 млн.
кВт.г.

62157.6

5.43

50.08 млн.
кВт.г.

62157.6

5.43

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Вартiсть купованої електричної енергiї

81.34

2

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи

9.01

3

Амортизацiя необоротних активiв та iнш.

5.42

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00131268

за КОАТУУ 1410636900

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.13

7816

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
84601,м.Горлiвка,Донецької областi, пр.
Ленiна,11

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2015 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

13854

11554

0

первісна вартість

1001

28547

28553

0

накопичена амортизація

1002

-14693

-16999

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

104438

96702

0

Основні засоби:

1010

1549939

1447990

0

первісна вартість

1011

2716041

2730751

0

знос

1012

-1166102

-1282761

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

321934

214526

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

184534

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1990165

1955306

0

Запаси

1100

41171

52425

0

Виробничі запаси

1101

41056

52326

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

115

99

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

464019

540847

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

9477

3678

0

з бюджетом

1135

225617

251138

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

178642

178642

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

411961

176976

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

35667

16533

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

72

278

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

2355

199

0

Усього за розділом II

1195

1190339

1042074

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

3180504

2997380

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

81897

81897

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

835378

-1054282

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

917275

-972385

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

25430

1

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

19246

9623

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

416863

464377

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

5901

5900

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

467440

479901

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

206

206

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

277435

267321

0

за товари, роботи, послуги

1615

1053882

2340132

0

за розрахунками з бюджетом

1620

30909

29495

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

33606

80666

0

за розрахунками з оплати праці

1630

14782

22980

0

за одержаними авансами

1635

256750

203112

0

за розрахунками з учасниками

1640

38116

37574

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

49981

49054

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

40122

459324

0

Усього за розділом IІІ

1695

1795789

3489864

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

3180504

2997380

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Оскiльки перехiд на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi вiдбувся у 2012 роцi,
то зазначення даних на дату переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту.
Примiтки до квартальної фiнансової звiтностi:
БАЛАНС
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд.1155) складає 176 976
Розрахунки з пiдзвiтними особами 311
Розрахунки за претензiями 8 926
Розрахунки за претензiями - резерв знецiнення -8 925
Розрахунки з вiдшкодування завданих збиткiв 379
Розрахунки з вiдшкодування завданих збиткiв - резерв знецiнення -332
Розрахунки з iншими дебiторами 259 294
Розрахунки з iншими дебiторами - резерв знецiнення -82 677
Iншi поточнi зобов 'язання (ряд.1690) у сумi 459 324
Розрахунки з iншими кредиторами в нацiональнiй валютi 19 660
Кредити банкiвськi – вiдсотки до сплати 1 048
Нарахованi витрати 422 017
Розрахунки по судовим зобов’язанням 117
Податковi зобов`язання – ПДВ 16 482

Керівник

Сидоренко Олексiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Мамай Лариса Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131268

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

2173049

2483053

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -3158016 )

( -2332408 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

150645

збиток

2095

( -984967 )

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

32376

352205

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -35318 )

( -40455 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( -1081293 )

( -32171 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

430224

збиток

2195

( -2069202 )

( -116766 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

164804

5698

Інші доходи

2240

534

5080

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -195647 )

( -216535 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -113 )

( -4633 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

219834

збиток

2295

( -2099624 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

209964

-89381

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

130453

збиток

2355

( -1889660 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1889660

130453

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

137304

221859

Витрати на оплату праці

2505

257127

261481

Відрахування на соціальні заходи

2510

75523

82472

Амортизація

2515

119723

101177

Інші операційні витрати

2520

1115704

70021

Разом

2550

1705381

737010

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

65517175

65517175

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

65517175

65517175

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-28.84221

1.99113

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-28.84221

1.99113

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Iншi операцiйнi витрати (ряд.2180) за звiтний перiод склали 1 081 293
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) – Матерiали 1 329
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - ФОП 3 364
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Податки на
заробiтну плату 1 193
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Резерв вiдпусток
342
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Амортизацiя 179
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Iншi 112
Собiвартiсть реалiзацiї путiвок 2 047
Iншi послуги та роботи стороннiх органiзацiй 4 462
Вiдшкодування пенсiйному фонду пенсiй за пiльговими списками 35
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi (лiкарнянi) 750
Витрати по одноразовим винагород , не включенi до ФОП 466
Компенсацiї та пiльги трудящим 1 211
Соцiальнi проекти та благодiйна допомога 100
Витрати на проведення свят i спортивних заходiв 651
Нестачi та збитки вiд псування цiнностей 40
Штрафи , пенi, неустойки 55
Iншi податки , обов'язковi збори 23 544
Собiвартiсть реалiзацiї ТМЦ та ПММ 48
Собiвартiсть реалiзованого металобрухту 258
Резерв сумнiвних боргiв 1 015 129
Операцiйнi витрати : iнше 25 978
Iншi витрати (ряд.2270) за звiтний перiод склали 113
Залишкова вартiсть списаних необiгових активiв – Основнi засоби 68
Iншi: 45

Керівник

Сидоренко Олексiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

Мамай Лариса Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
БАЛАНС
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд.1155) складає 176 976
Розрахунки з пiдзвiтними особами 311
Розрахунки за претензiями 8 926
Розрахунки за претензiями - резерв знецiнення -8 925
Розрахунки з вiдшкодування завданих збиткiв 379
Розрахунки з вiдшкодування завданих збиткiв - резерв знецiнення -332
Розрахунки з iншими дебiторами 259 294
Розрахунки з iншими дебiторами - резерв знецiнення -82 677
Iншi поточнi зобов 'язання (ряд.1690) у сумi 459 324
Розрахунки з iншими кредиторами в нацiональнiй валютi 19 660
Кредити банкiвськi – вiдсотки до сплати 1 048
Нарахованi витрати 422 017
Розрахунки по судовим зобов’язанням 117
Податковi зобов`язання – ПДВ 16 482
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
Iншi операцiйнi витрати (ряд.2180) за звiтний перiод склали 1 081 293
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) – Матерiали 1 329
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - ФОП 3 364
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Податки на заробiтну плату 1 193
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Резерв вiдпусток 342
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Амортизацiя 179
Собiвартiсть реалiзованих послуг ( не основний вид реалiзацiї) - Iншi 112
Собiвартiсть реалiзацiї путiвок 2 047
Iншi послуги та роботи стороннiх органiзацiй 4 462
Вiдшкодування пенсiйному фонду пенсiй за пiльговими списками 35
Допомога по тимчасовiй непрацездатностi (лiкарнянi) 750
Витрати по одноразовим винагород , не включенi до ФОП 466
Компенсацiї та пiльги трудящим 1 211
Соцiальнi проекти та благодiйна допомога 100
Витрати на проведення свят i спортивних заходiв 651
Нестачi та збитки вiд псування цiнностей 40
Штрафи , пенi, неустойки 55
Iншi податки , обов'язковi збори 23 544
Собiвартiсть реалiзацiї ТМЦ та ПММ 48
Собiвартiсть реалiзованого металобрухту 258
Резерв сумнiвних боргiв 1 015 129
Операцiйнi витрати : iнше 25 978
Iншi витрати (ряд.2270) за звiтний перiод склали 113
Залишкова вартiсть списаних необiгових активiв – Основнi засоби 68
Iншi: 45

