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.
Голова
правлiння

В.Д.Рева

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

08.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Луганський iнститут по проєктуванню пiдприємств вугiльної
промисловостi "Луганськдiпрошахт"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05400856
4. Місцезнаходження
Луганська , Ленiнськiй, 91056, м.Луганськ, Пушкiна,1
5. Міжміський код, телефон та факс
0642599607 0642599607
6. Електронна поштова адреса
lgh@lgh.cоm.ua

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

25.04.2014
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.lgh.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2014
(адреса сторінки)

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди

X

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

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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 за 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 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)

X

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

Мiнiстром енергетiки та вугiльної промисловостi України був пiдписан наказ
"Про
дематерiалiзацiю випуску акцiй ПАТ "Луганськдiпрошахт" вiд 22.07.2011 р. №
314.Публiкацiя
прийнятого рiшення про дематерiалiзацiю було опублiковано в Бюлетнi "Цiннi
папери України" №
137(3188) 26.07.2011 р. Луганське територiальне управлiння ДКЦПФР видало
ПАТ " Луганськдiпрошахт"свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №
26/12/1/11 ВIД 08.08.2011 р. Зi зберiгачом Приватним
Акцiонерним товариством " Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз" був укладен
договiр № 253-Е вiд
27.07.2011 року про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам iменних
цiнних паперiв
бездокументарної форми iснування. 12 серпня 2011 року з реєструвачом
Приватним Акцiионерним
товариством "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз" укладена Угода про
розiрвування (припинення дiї)
договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв № 258-Р, Дата
припення ведення

реєстру ПАТ "Луганськдiпрошахт" 16 серпня 2011 року. Документи на
депонування глобального
сертифiкату були наданi ПАТ "Луганськдiпрошахт" до Нацiонального
депозитарiю України 18 серпня
2011 року.Також, Нацiональним депозитарiем України 12 серпня 2011 року
надана виписка з реєстру
кодiв цiнних паперiв. Реєструвач - Приватне Акцiонерне товариство
"Фiнансова компанiя
"Укрнафтогаз" протягом 5 рокiв забеспече збереження первинних документiв
на пiдставi яких була
сформована система реєстру. У 2013 роцi емiтент участi в створеннi
юридичних осiб, не приймав. Посада корпоративного секретаря вiдсутня. У
2013 роцi емiтент послугами рейтингових агенств не користувався.Посадови
особi емiтента 10 вiдсотками та бiльше акцiями емiтента не
володиють.Загальнi збори акцiонерiв не вiдбувались, так как 100 % акцiй
належать Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi України.
Облiгацiй емiтент не має.У емiтента похiдних цiннiх паперiв не мае Iншiх
цiннiх паперiв емiтент не випускав, викупа власних акцiй протягом звiтного
перiоду не
вiдбувалось.Забеспечення випуску боргових цiнних паперiв не видбувалось.
Особливої iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що
виникала протягом звiтного перiоду , не має. и. Iпотечни
облiгацiї не випускались, iпотечного покриття та його спiввiдношення з
розмiром забов'язань за
iпотечними облiгацiями не було. Замiни iпотечних активiв у складi iпотечного
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного
покриття, не було. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних
облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного
перiоду, вiдсутни.Вiдомостi щрдр пiдстав виникнення у емiтента iпотечних
облiгацiй прав на iпотечнi активи,якi складають iпотечне покриття за станом
на кiнець звiтного року, вiдсутни. Прострочених строкiв сплати чергових
платежив за кредитними
договорами не мае. У 2013 роцi iпотечних сертифiкатов не випускалось,
реєстра iпотечних активiв
не було. Вiдомостi про ФОН вiдсутнi. Випуск сертифiкатов ФОН не
видбувалось, осiб що володиють
сертифiкатами ФОН не мае. Разрахунок вартостi чистих активiв ФОН не
робився. . Наглядова рада не створювалася. .За звiтний перiод суттевих
факторiв не траплялось. Випуска цiльових облiгацiй, виконання забов'язань за
якими забеспечене об'ектами нерухомостi, не видбувалось
.Дивiденди у 2013 не нараховивалися, у зв'язку з отриманим збитком. Рiчна
фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк складєна вiдповiдно до Международних
стандартiв бухгалтерської звiтностi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Луганський iнститут по проєктуванню пiдприємств вугiльної
промисловостi "Луганськдiпрошахт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 612309
3. Дата проведення державної реєстрації
15.10.1996
4. Територія (область)
Луганська
5. Статутний капітал (грн)
479080
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
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)
289
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного
консультування в цих сферах
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Орган управлiння пiдприємства є Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ВТБ БАНК"
2) МФО банку
321767
3) поточний рахунок
26009010289426
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Фiлiя АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку

304289
6) поточний рахунок
2600901006051
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

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

Опис

Проектування,монтаж,технiчне обслуговування засобiв
протипожежного захисту та систем опалення, оцiнка
протипожежного стану об'єктiв

АВ №
587559

Емiтент планує продовження термiну дiї виданої
лiцензiї пiсля дати закiнчення дiї.

АГ №
595409

Опис

Державна
архiтектурно15.06.2011 будiвельна Необмежена
iнспекцiя
України

Державний
департамент
22.07.2011 пожежної Необмежена
безпеки МНС
України

Лiцензiя АГ № 595409 видана Державним
Департаментом пожежної безпеки МНС України
строк iї дii необмежений, Рiшення №
901/1165/2011 вiд 01.07.2011 року.

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)

Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловости
України

37471933

01601Україна м.Київ вул
Хрещатик,30

100

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)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рева Вадим Дмитрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ 744866 22.11.2000 Ленiнським РВ УМВС Україна Луганської обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ШПУ №5 заступник головного инженера, ДВАТ "Луганськдiпрошахт" -заступник директораголови правлiння На посади
8) дата обрання та термін, на який обрано
16.01.2008
9) Опис
На посади директора-голови правлiння ПАТ "Луганськдiпрошахт" працює з сiчня 2008 году. С
грудня 2012 року головою правлiння ПАТ "Луганськдiпрошахт". Є повноважним представником
ПАТ при реалiзацiї прав,повноважень, функцiй,обов'язкiв,що передбаченi законодавчими актами
України та статутом ПАТ. Керивник пiдзвiтний Вищому органу товариства у межах,встановлених
чинним законодавством, статутом ПАТ та контрактом з Мiнiстерством енергетики та вугiльної
промисловостi України. Створює для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi умови для
роботи., забеспечує подання до Вищого органу товариства щоквартальной та рiчної фiнансової i
статiстичної звiтностi в установленi чинним законодавством термiни та в обсягах, визначених
Вищим органом товариства. Керiвник зобов'язаний забеспечувати збереження таємницi та
конфiденцiйної їнформацiї у ПАТ, а також здiйснювати органiзацiйнi та практичнi заходи щодо
створення умов для забеспечення охорони державної таємницi. Керiвник вiд iмени власника
зобов'язаний укласти колективну угоду з профспiлковим трудовим колективом и зобов'язан
виконувати умови цей угоди. Керiвник щорiчно зобов'язан проходити атестацiю вiдповiдно до
Положення про проведення атестацiї керiвникiв виконавчих органiв акцiонерних товариств. У
2013 роцi була виплачена нагорода у розмiри 5341 грн ( вислуга рокiв) та премiї к святам -700 грн.,
у натуральної формi нi надавалась. Непогашеної судимости за корисливi та посадови злочини не
має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
перший заступник голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полтавець Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕК 437496 24.04.2007 Ленiнським РВ УМВС України в Луганської обл.
4) рік народження**
1937

5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
51
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Мiнiстр вугiльної промисловостi України
8) дата обрання та термін, на який обрано
23.03.2010
9) Опис
На посади першого заступника голови правлiння працює з березня 2010 року. Спiльно iз
замовниками i головними iнженерами проектiв розробляє перспективу розвитку шахт i шляхи
реалiзацiї комплекснiх програм з реконструкцiї та технiчного переозброєння. Вивчає, анадiзує
вiтчизнянi та зарубiжнi матерiали про науково-технiчни та виробничих розробках для
використання їх при проєктуваннi.
Забеспечує постiйне пiдвищення рiвня технiчної пiдготовки розробки ПВР вiдповiдно до
державних стандартiв, розглядає пiдготовленi головними iнженерами проектiв пропозiцiї по
укладеним контрактам для їх затвердження замовниками та Мiнiстерством енергетики та вугiльної
промисловостi України. Проводить роботу iз захiсту прiоритету науково-технiчних рiшень.
Виконує накази, розпорядження та вказiвки голови правлiння та Мiнiстерства енергетики та
вугiльної промисловостi України.
Виконує i вимагає виконання правiл внутрiшнього трудового розпорядку, правiл i норм технiки
безпеки,промсанiтарiї, охорони працi та технiки безпечности вiд фахiвцiв вiх вiддiлiв iнституту, У
2013 роцi була надана виногорода у сумi 5624 грн.( вiслуга рокив) та 700 грн. премия к
святам.Непогашеної судимостi за кориснi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кiзiм Тетяна Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕН 409173 07.04.2005 Жовтневий РВ УМВС України в Луганської обл.
4) рік народження**
1956
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Белукрподшiпник" -головний бухгалтер, ДВАТ " Луганськдiпрошахт" -заступнiк головного
бухгалтера

8) дата обрання та термін, на який обрано
01.09.1997
9) Опис
На посадi головного бухгалтера ПАТ"Луганськдiпрошахт" працює з 1997 року, Працювала
бухгалтером.старшiм бухгалтером, заст.головного бухгалтера, головним бухгалтеромОрганiзовує
бухгалтерськiй облiк на пiдприємствi, та контроль за рацiональним, економiчним користуванням
матерiальних,
трудових i фiнансових ресурсiв. Складає бухгалтерську та податкову звiтнiсть.Нараховує податки
та збори у
бюджет та внебюджетнi фонди, та своечасно їхх перераховує. Веде облiк витрат на
виробництво,та реалiзацiю продукцiї, проведення iнвентарiзацiї грошових
коштiв,запасiв,основних засобiв. У 2013 роцi було надано виногороду у сумi 5206 грн -вислуга
рокiв та премiя -1650 грн. к святам , у натуральнiй формi - не надавалась.До суду не
притягувалася, непогашеної судимостi немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
голова ревiзiйної кеомiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Подустова Оксана Вiкторовна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу контрольних заходiв у паливно-енергетичному комплексi Управлiння
внутрiшнього фiнансового контролю Мiненерговугiлля України.
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.09.2011
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних данних та iншої iнформацiї фiзична особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член ревiзiйної комисiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коваль Тетяна Iгоревна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/в д/в
4) рік народження**
0
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головной спецiалист вiддiлу економичного планування та аналiзу витрат Департаменту
Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.09.2011
9) Опис
Згоду на розкриття паспортних данних та iншої iнформацiї фiзична особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
член ревiзiйної комисiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiльховченко Iрина Павлiвна
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**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу податкового супроводження пiдприємств житлово-комунального господарства,
газозабеспечення та iнших Спецiалiзованої державної iнспекцiї по роботи з великими платниками
податкiв у мiстi Луганську
8) дата обрання та термін, на який обрано
09.09.2011

9) Опис
Згоду на розкриття паспортних данних та iншої iнформацiї фiзична особа не дала.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Мiнiстерство
енергетики та
вугiльної
промисловостi
України

37471933

01601 Україна Київська
Шевченковськiй м.Київ
Хрещатик,30

Дата
внесення
до реєстру

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру
Усього

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1916320

100

1916320

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1916320

100

1916320

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів,
грн.

0.0

0.0

0.0

0.0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0.0

0.0

0.0

0.0

Сума виплачених дивідендів,
грн.

0.0

0.0

0.0

0.0

Дата складання переліку осіб,
які мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося.Дивiденди на акцii за 2013 рiк не
нараховивалися ,
тощо 100 % акцiй належить Мiнiстерству енергетiки та вугiльної промисловости
України, та отриман збиток за звiтний период.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозiтарiй України
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченковський м.Київ Б.Гренченка,3

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 189650
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0443777943

Факс

04402791322

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

З публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй
України" був пiдписан договiр № Е 3762 вiд 23.05.2011 р. по послуги з
цiнними паперами.

Повне найменування юридичної особи або "Фiнансова компанiя "Укрнафтогаз"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24101605

Місцезнаходження

02090 Україна Київська д/н м.Київ Краковська 15/17 лiт А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 263248
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

0442960540

Факс

04402960514

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

По договору № 253- е вiд 27.07.2011 р. ПрАТ "Фiнансова компанiя
"Укрнафтогаз" обслуговує рахунок в цiнних паперах емiтента. 03
вересня 2013 року НКЦПФР була видана нова лiцензiя за № 263248
серii АЕ, срок дiї якої настав з 12 жовтня 2013 року.

Повне найменування юридичної особи або ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

24847907

Місцезнаходження

91053 Україна Луганська Ленiнський м.Луганськ Совєтська,94

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 584515
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України.

ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.06.2011

Міжміський код та телефон

0642530961

Факс

0642 538269

Вид діяльності

страхування

Опис

ПАТ "Луганськдiпрошахт" заключiв з АТ "Українська пожежнострахова компанiя" договiр сарiї 212/01 № 000383 на добровiльне
страхування майна, та договiр № 16/017564 на страхування
працiвникив мiсцевої пожежної охорони i i членiв добровольних
пожежних команд.

Повне найменування юридичної особи або Страхове вiдкрите акцiонерне товарiство "ВСК"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

7710026574

Місцезнаходження

12155 Росiя д/н м.Москва ул.Островная,47

Номер ліцензії або іншого документа на цей С № 062177
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство фiнансiв РФ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.06.2006

Міжміський код та телефон

8632429642

Факс

8632424688

Вид діяльності

страхування

Опис

З страховим вiдкритим акцiонерним товариством "ВСК" був пiдписан
договiр № 120SD4002325 вiд 01.12.2012 р. на страхування цивiльної
вiдповiдальностi, яка може наступити у разi спричинення шкоди у
наслiдку недолiкiв робiт, якi впливають на безпеку об'ектив
капiтального будiвництва.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «АРСЕНАЛ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХУВАННЯ»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Україна Київська д/н м.Київ вул.Бощагiвська,154

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 546454
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.06.2006

Міжміський код та телефон

0445026732

Факс

0445026737

Вид діяльності

Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний

Опис

з ПАТ «Страхова компанiя «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» договiр
№21/13-ГО/Л про обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв; договiр
обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi №79/13-НСТ/Л

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи IНФОРМ"
Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

31719648

Місцезнаходження

91055 Украъна Луганська Жовтневий м.Луганськ Городок
Пархоменко,51 кв.10

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2905
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата Украъни

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

0642716 260

Факс

0642 548 686

Вид діяльності

Дыяльнысть у сферы бухгалтерського облыку й
аудиту,консультування з питань оподаткування

Опис

ПП "АФ "АУДИТ- IНФОРМ" у 2013 роцi була здiйснена аудиторсь-ка
перевiрка фiнансовiй звiтностi ПАТ «Луганськдiпрошахт» за 2012 рiк
вiдповiдно до договору

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна Київська д/н м.Киїiв Iллiнська,8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 483276
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.09.2009

Міжміський код та телефон

0443911122

Факс

0443911121

Вид діяльності

Iншi види страхування,крiм страхування життя

Опис

з АТ "СК "АХА СТРАХУВАННЯ" договiр обов’язкового особистого
страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГЛОБАЛ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СЕРТИФIК"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36258127

Місцезнаходження

01001 Україна Київська д/н м.Київ Еспланадна,20 офiс 212

Номер ліцензії або іншого документа на цей 8О043
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональне агенство по аккредiтацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.03.2012

Міжміський код та телефон

044 2296617

Факс

01442296617

Вид діяльності

Технiчнi випробування та дослiдження ;Надання iнших допомiжних
комерцiйних послуг, н. в. i. у.;

Опис
Предметом Договiра № 2343020912 є надання послуг щодо перевiрки
вiдповiдностi системи управлiння, iменованої далi СУ" вимогам
мiжнародного та нацiонального стандарту ISO 9001:2008 та ДСТУ
ISO 9001:2009 мiжнародним сертифiкацiйним органом "DEKRA" та
органом по сертифiкацiї в нацiональнiй системi України ТОВ "Глобал
Сертифiк".

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

26/12/1/11

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
Луганське
територiальне
управлiння

UA 4000126106

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

08.08.2011

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

1916320

479080

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

Торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється, факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фон фо ндових бiржах не було.

XI. Опис бізнесу
На протязи 2013 року приєднання,перетворення и т.п. не траплялось.В 2013 роцi важливiх подiї
розвитку не траплялось, тощо пiдприємство виконуе проектнi роботи для замовникiв пiдприємств вугiльної галузi
на протязi тривалого часу.
Органiзацiйна структура пiдроздiлiв ПАТ "Луганськдiпрошахт" у 2013 роцi : голова правлiння,
перший заступник, головний iнженер, його зами, вiддiл кадрiв, режимно-секретний орган,
провiдний
iнженер з охорони працi, группа постачання складського господарства,служба беспекi, вiддiл
автоматизацiї проектування, вiддiл науково-техничної iнформацiї та контроля, планововиробничий вiддiл,
гiрничо-технологiчний, вiддiл дослiджень, транспорту та генпланiв,вiддiл електротехнiчний,
технологоконструкторський, сантехничний вiддiл, будiвильний,вiддiл кошторисiв та економiкi,
вiддiл
проектування збагачуальних фабрiк. Вiдокремлевих структурних пiдроздiлов ПАТ
"Луганськдiпрошахт" у 2013 роцi не створивав.Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з
попереднiм звiтним 2012 не вiдбувалось.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного 2013 року складае 289 осiб,iз
них жiнок -147 осiб, середньої численность позаштатних працiвникiв - 0 осiбi.
Фахiвцi - 192 чол., технiчнi службовцi - 10 чол., квалiфiкованi та iншi робiтники -51осiб,
найпростiшi професiї -18 чол. Чисельность працiвникiв якi працюють на умовах неповного
робочого дня -немає. Отримують пенсiю,усього 74 осiбi,у тому числi 16 осiб отримають пенсiю по
iнвалiдностi. Має наукову ступiнь - 1 чол. 197 осiб мають повну вищу освiту.
Знаходяться у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею вiку,встановленого чинним
законодавством, всього -11 жiнок.
Фонд оплати працi штатних працiвникiв складав 13800,7 тис. грн., у порiвнянi з попереднiм роком
розмiр фонду оплати працi зменшився за рахунок зменьшення чисельностi працiникiв, спадом
виконання та реалiзацiї продукцii.
На протязi 2013 року працiвники пiдвищували квалiфiкацiю у закладах, розташованiх на терiторii
України - 7осiб,
у тому числi керiвники 3 чол. професiонали, фахiвцi - 4 чол.Також приймали участи у
конференцiях, семiнарах, тренiнгах - 6 чол . За 2013 рiк рiк вибуло працiвникiв всього 55 осiб.За
звiтний перiод стосовно чисельностi осiб,
якi працюють за цiвiльно-правовими договорами -5 чол.
Емiтент до будь- яких об'єднань пiдприємств не належiть.
Емiтентом був пiдписан договiр № 2 вiд 11.01.2012 року про внедрення продукцiї пiдприємства на
об'екти нового будивництва з ТОВ "НПТ "Донвентiлятор" на суму 27683,9 тис.грн., яка була
отримана у 2013 роцi.
У 2013 роцi емiтент пiдписав з ТОВ ТД"Аєростар" договiр № 15/01/01 вiд 15.01.2013 року про
внедрению продукцiї пiдриємства на об'єкти нового будивництва з отримання прибутку у розмири
0,5 % вiд вартости продукцiї,примененної при проєктуваннi и 3 % виногорода вiд вартостi
оплочiної продукцiї.
У 2013 роцi з ТОВ "Руднични машинi " був пiдписан договiр № 16 вiд 16.01.2013 року про

внедрению продукцiї пiдриємства на об'єкти нового будивництва з отримання прибутку у розмири
0,5 % вiд вартости продукцiї,примененної при проєктуваннi и 3 % виногорода вiд вартостi
оплачiної продукцiї.
Протягом звiтного перiоду пропозiцiї щодо реорганiзацii з боку третих осiб,не було.
Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснювалась вiдповiдно до наказу директора-голови
правлiння ПАТ"Луганськдiпрошахт"№174а вiд 30.12.2011р.
За станом на 31 грудня 2013 року ознак знецiнення основних засобiв не спостерiгалося. Строки
корисного використання та правила нарахування амортизацiї визначенi Облiковою полiтикою
Пiдприємства.
Методи нарахування амортизацiї основних засобiв -прямолiнiйний,амортизацiя на малоцiннi
необоротнi активi- 100 % при передачi у експлуатацiю. Метод оцiнци вартостi запасiв по
середньовзвiшаноiї.Облiк та оцiнка вартостi фiнансових iнвестiицiй ведеться вiдповiдно
Положення бухгалтерського учету 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Фiнансови iнвестiцiї первiчно
оцiнiваються та вiдображаються у бухгалтерському облiку по собiвартостi- цiна
придбання,податки, збори та iншi витрати,пов'язани з iх придбанням.
Собiвартiсть проєктних робiт i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини i
матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв i iншi прямi витрати.
Дебiторська заборгованiсть облiковується по вартостi очiкуваного вишкодування, i складаєьбся з
забогованiстей : за товари, роботи послуги, iнша поточная дебiторська заборгованiсть : розрахункi
з
бюджетом, за соцiальним страхуванням та iншi.Знецiнення дебiторської заборгованостi по
основнiй дiяльностi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах.При проведеннi такого аналiзу до
уваги беруться наступнi
чинники : аналiз по термiнах, фiнансове положення клiєнтiв i погашення ними заборгованостi у
минулому.
За оцiнками фахiвцiв емiтента плануеться покращення лiквiдностi можливостью пiдприемства
лiквiдувати поточну кредиторську заборгованiть (за отриманi авансi) шляхом виконання робiт, а
також грошими якi є у нього в распорядженнi на дату баланса.
У областi управлiння капiталом керiвництво Пiдприємства ставить перед собою за мету
гарантувати Пiдприємству можливость ведення безперервної дiяльностi для забеспечення доходiв
акцiонерам i вигод iншим зацiкавленим сторонам, а також пiдпримка оптимальної структури
капiталу з метою зниження витрат на його залучення.
ПАТ "Луганськдiпрошахт"виробляе проектно-вишукувальнi роботи для пiдприємств вугiльної
промисловости.Вiд сезонних змiн виконання робiт не залежить. Сировина для виконання робiт не
придбається,а
покупляються тiлькi расходнi матерiали : папiр, картриджи,канцтовари, та iншi . Стан розвитку
галузi виробництва проектної продукцiї задовiльний. При виконаннi робит впроваджуються нови
технологiї у проєктуваннi(нови програмi, робоча документацiя, смети и т.д.)У зв'язку з
особливостю виконаемих проєктних робiт для пiдприємств
вугiльної промисловости, нових робiт емiтент не виконуе. У 2013 роцi збiльшiвся обсяг реалiзацii
проектноiї продукцiї.Заходи,щодо зменшують ризикi та захiст своеї дiяльностi,є авансова
предоплата замовниками за роботи,згiдно умов,предбачених контрактами.Основними
замовниками пiдприємства є ДТЕК "Ровенькiантрацiт",ПрАТ
"Донецксталь",ДТЕК "Свердловантрацiт", ш/у Карагайлiнське (Росiя) та iншi.Конкурентами в
галузi є ДВАТ"Юждiпрошахт", ПАТ"Дондiпрошахт".Постанальникi,що займають бiльше 10

вiдсоткiв у загальном об'еме
постачання матерiалiв, це ЛЄО,"Донбассдокументсервiс",ЧП "ИССА",,ТОВ"Схiднi ресурси" та
iнши. Становище емiтента на ринку виконання проєктних робiт стабильне, тощо замовниками є
пiдприємства вугiльної галузi. Перспективнi плани розвитку емiтента це пошук нових заказiв за
кордоном - Казахстан,Вьєтнам, Росiя та iншi краiн
У 2010 роцi з дозвiлу Мiнвуглепрома України було вiдчуження автотранспорту на загальну суму
48,0 тис.грн з ПДВ. У 2010 роцi були придбанi автомобiль, обладнання, iншi малоцiннi необоротнi
активи на суму 407 тис.грн, та нематерiальнi активи на суму 191тис.грн. це програмне
забезпечення "Автокад", та iншi.Пiдприємство у 2013 роцi плануе iнвестицiї на поточний ремонт
помiшень, придбання нового автотранспорту. Вартiсть плануємих iнвестицiї складає 1058тис.грн (
придбання основних засобiв,придбання нематерiальних активiв,капiтальний ремонт ). Суттєвiх
умов придбання не
предбачається.
Протягом звiтного року правочини мiж емiтентом та членами виконавчого органу, афiлiйованими
особами, не здiйснювалися.
Основнi засоби ПАТ "Луганськдiпрошахт" це будинки, машини та обладнання,транспортнi засоби,
iнструментiи , комп'ютерна технiка.
Найбiльш питому вагу у структурi основних засобiв складають будинки та споруди ( по
вартiсти),машини та обладнання. Мiсцезнаходження основних засобiв м.Луганськ вул.Пушкiна,1,
вул. Южно-Радiальна(гараж). На 2014 рiк капiтальне будiвництво нє планується , а планується
придбання основних засобiв, капiтальний ремонт,
модернiзацiя, реконструкцiя основних засобiв.
На викоростання активiв пiдприємства екологiчни питання не впливають. Фiнансування
придбання основнiх засобiв планується за рахунок власних коштив. Виробнича потужнiсть
емiтента складае 23143 тис.грн(Обсяг виробленої продукцiї).Розширення або удосконалення
основних засобив не планується.
Ступень використання обладнання у полному обсязi.Актiви пiдприємства утримаються у
виробничих та невиробничих цiлях
Основна проблема,яка впливае на господарську дiяльнiсть пiдприємства,це неплатоспроможность
пiдприємств-замовников за виконаннi роботи,та вiдсутнiсть бюджетного фiнансування
пiдприємств вугiльноiї промисловостi, якi фiнансируються за рахунок державних коштив.
У 2013 роцi за порушення законодавства були виплати штрафних санкцiй у розмiрi 895 грн. за
порушення складання звiтностi до комиссiї по ценним паперам.
Фiнансування дiяльностi пiдприємства вiдбувається шляхом самофiнансування. У 2013роцi для
поточних потреб ПАТ
"Луганськдiпрошахт" достатньо було власних коштiв. Залучених коштiв не було.
На кiнець 2013 року вартiсть укладених, але не виконаних договорiв та контрактiв, складає в
загальному пiдсумку 2562,4 тис.грн.,це такi замовники як ДТЕК "Свердловантрацiт" шахта
"Должанська-Капiтальна" на суму 371,5 тис.грн., шахта "Харьковська" на суму 69,7 тис.грн., ПАТ

"Шахта "Бiлорiченська" на суму 997,3тис.грн.,ТОВ"ДТЄК "Ровенькиантрацит", ТОВ "Гiрничi
Машини-Донецькгормаш"", ТОВ "Українська алюмiнiєва компанiя "Солур". Iстотнi фактори, якi
можуть впливати на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є своєчаснiсть оплати замовниками
виконаних робiт. На протязi 2014 року плануються пiдписання нових договорiв з пiдприємствами
України , Росii та iншi.
На 2014 рiк планується важливi подiї розвитку виробництва :виконаня робiт для пiдприємств
вугiльної промисловостi України, розширити "географiю" виконання проектних
робiт(В'єтнам,Росiя,) ,полiпшення фiнансового стану пiдприємства за рахунок збiльшення обсягу
проектної продукцii, усього iнститут планує виконати у 2014 роцi проектних робiт на суму 29000
тис.грн. впровадження нових технологiй проектування,оптимiзацiї органiзацiйної структури,
враховуючи збiльшення средньої заробiтної плати на 20,6 %.
Iстотнi фактори,якi можуть впливати на дiяльнiсть емiтента в майбутньому,це пiдписання
контрактiв з замовниками на виконання робiт, своєчаснiсть предоплати та оплати замовниками
виконанних робiт,фiнансування робiт з Державного бюджету.
У 2013 роцi емiтентом проводилась полiтика щодо дослiдження та розробки нових технологiй в
областi проектування. На протязi 2013 року працiвникї пiдвищували квалiфiкацiю у
закладах,розташованих на терiторiї , України, приймали участь у конференцiях,семiнарах
iт.п.Придбались новi програмнi забезпечення, перiодичнi видання, Усього за 2013рiк на
дослiдження , розробку та витрати на пiдвiщення квалiфiкацiї, перiодiку, придбання нових
продуктiв , було витрачено 92 тис.грн.
Протягом 2013 року, стороною в яких виступав емiтент,була пред'явлена позова про стягнення
заборгованостi за проєктно-вишукувальнi роботи за договором к вiдповiдачу ТОВ" Схiдна
вугiльна компанiя" у сумi 899896,31 грн.Справа за № 913/16117/13 розглядалась Господарським
судом Луганської областi, який Рiшенням вiд 08.08.2013 року позов задоволев.Донецький
апеляцiйний господарський суд своею Постановою вiд 30.10.2013 року вiдмовiв в задоволенi
позова. Емiтент подав касацiйну скаргу до Верховного господарського суду України, ухвала
пропризначення розгляду касацiйної скарги вiд 09.12.2013 року.На кiнець 2013 року дана скарга
знаходилась на розглядi.
За останнi три рока фiнансовий стан та результати дiяльности емiтента остаеться
стабiльним.Чистий прибуток склав : 2011 рiк -268 тис.грн, 2012 рiк-266тис.грн.(збиток) 2013 рiк 4 тис.грн(збiток)Обсяг виробленої проектної продукцiї - у 2011 р.- 29266,1тис.грн, у 2012 роцi
змiншився та складае -23143 тис.грн. у 2013 роцi - 21738,8 тис.грн..Сплачено платежив до
бюджету у 2011 р.- 5807 тис.грн., у 2012 р.7777тис.грн у 2013 роцi - 6640 тис.грн..Простроченої заборгованiсти по розрахункам з бюджетом
та
позабюджетними фондами на кiнец звiтности, не було.
Фiнансове становище пiдприємства станом на звiтну дату характеризується наступними
показниками : 1. Лiквiднiсть
пiдприємства : 1.1. Коефiцiент абсолютної лiквiдностi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
розраховується як вiдношення грошових коштiв i iх еквiвалентiв до поточнiх зобов'язань
пiдприємства i дорiвнює :
на початок року 0,12 на кiнецi - 0,72, В свiтовiй практицi оптимальним значенням цього
коефiцiєнту вважається 0,25-0,5. 1.2.Коефiцiєнт поточної лiквiдностi (покриття). Коефiцiєнт
поточної лiквiдностi розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань i
дорiвнює : на початок перiоду 2,95 на кiнець

перiоду - 1,19. Орiєнтовно позитивним значенням показника вважається значення 1,0 - 2,0, але
обо'язково бiльше 1.В даному випадку Баланс пiдприємства вважається лiквiдним, оскiльки
вартостi оборотних
активiв достатньо для погашення поточних зобов'язань. 2.Платоспроможнiсть пiдприємства. 2.1.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi.Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується як вiдношення
власного капiталу до пiдсумку балансу i показує питому вагу власного капiталу до довгострокових
та поточнiх зобов'язань. Вiн дорiвює : на початок перiоду 2,31 на кiнець перiоду - 1,2. Чим вище
значення цього коефiцiєнту, тим кращим вважається фiнансовий стан пiдприємства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2315

2231

0.0

0.0

2315

2231

будівлі та споруди

1715

1655

0.0

0.0

1715

1655

машини та
обладнання

185

211

0.0

0.0

185

211

транспортні засоби

379

334

0.0

0.0

379

334

інші

36

31

0.0

0.0

36

31

2. Невиробничого
призначення:

52

37

0.0

0.0

52

37

будівлі та споруди

6

5

0.0

0.0

6

5

машини та
обладнання

34

23

0.0

0.0

34

23

транспортні засоби

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

інші

12

9

0.0

0.0

12

9

2367

2268

0.0

0.0

2367

2268

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Товариство визнає матерiальнi об'єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх
використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
функцiй, очiкуваний строк
корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.Первiсно
Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть застосування будьякого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо
ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть як
доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Товариство визнає в балансовiй вартостi об'єкта
основних засобiв витрати на ремонт та технiчне
обслуговування об'єкта. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом.
Залишковий
термiн експлуатацiї починаючи з 01.01.2011 року:
- Будiвлi та споруди вiд 4 до 59 рокiв
- Машини та обладнання вiд 3 до 10 рокiв
- Транспортнi засоби вiд 5 до 7 рокiв
Амортизацiя активу починається наступного мiсяця з дати вводу в експлуатацiю та припиняється
на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний
для продажу, або на дату, з якої
припиняється визнання активу.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися
Усi необоротнi активи пiдлягають амортизацi. За кожним об'єктом необоротних активив
визначається вартiсть, яка амортизується.Оцiнка термiну корисного викоростання об'єктив
основних засобiв є предметом судження керiвництва, що
грунтується на досвфiдi експлуатацiї подiбних об'єктив основних засобiв. При визначеннi
величини термiну корисного викоростання активiв керiвництво розглядає спосiб застосування
об'єкту,темпи його техничного старiння, фiзiчний
знос i умови експлуатацiї. Амортизацiю основних засобiв Пiдприємство нараховує iз
застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на протязi 2012 року, за яким первiсна вартiсть
активу рiвномiрно зменшується до лiквiдацiйної вартостi
протягом строку корисного викоростання об'єкта. При нарахуваннi амортизацiї понижуючий
коефiцiєнт не застосовувався.Станом на 31 грудня 2012 року ознак знецiнення основних засобiв
не спостерiгалося.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

6534.0

7200.0

Статутний капітал
(тис. грн.)

479.0

479.0

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

479.0

479.0

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 р.Ф) та Положення (стандарт) бухгалтерського
облiку 2 "Баланс" ,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.1999р. № 87.
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою чистi активи = Необоротнi
активи + Оборотнi активи +Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання Поточнi зобов'язання - Забеспечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх
перiодiв.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв ( 6534,0 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного
капiталу ( 479,0 тис.грн.). це вiдповидає вимогам статтi 155 П.3 Цивiльного Кодексу України.
Величина Статутного капiталу вiдповiдає величинi Статутного капiталу, розрахованому на
кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0.0

X

X

X

0.0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0.0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.0

X

X

за векселями (всього)

X

0.0

X

X

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

X

0.0

X

X

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

X

0.0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1097.0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0.0

X

X

Інші зобов'язання

X

4411

X

X

Усього зобов'язань

X

5508

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Опис:

У 2013 роцi емiтент кредитами банку не користувався, Фiнансовой допомогi не
отримував. Iншi зобов'язання це заборгованiсть з одержанiх авансiв, зi страхування, з
оплати працi ( поточна)

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

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках до
у натуральній у грошовій
всієї
формі (фізична формі (тіс.
виробленої
од. вим.)
грн.)
продукції

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Проектновишукувальнi
роботи

0,0

21739

100

0

26442

100

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

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

витратi на оплату працi

66.7

2

вiдрахування на соцiальнi заходи

22.3

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
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**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "АудитIнформ"
31719648
91053 м.Луганськ, мiст
Пархоменко, 51/10
2905 19.04.2002
246/4 д/н д/н 28.02.2012
23.02.2017
2013
умовно-позитивна

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

Приватне пiдриємство
"Аудиторська фiрма "АудитIнформ"
31719648
91053 и.Луганськ, мiст
Пархоменко, 51/10
2905 24.04.2002
246/4 д/н д/н 28.02.2012

до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

23.02.2017

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 року
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛУГАНСЬКИЙ IНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI
«ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ»
Цей висновок адресований керiвництву ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» та власнику цiнних паперiв.
Приватне пiдприємство "АУДИТОРСЬКА ФIРМА “АУДИТ-IНФОРМ", що дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №2905, яке видане за рiшенням Аудиторської палати України (АПУ)
№109 вiд 23 квiтня 2002 року, провела аудит повного комплекту фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬКИЙ IНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ВУГIЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТI «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» (далi – ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ»), що додається, який
складено за МСФЗ i включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2013 року, Звiт про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом), Звiт про власний капiтал
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної
фiнансової звiтностi.
Пiдставою для проведення аудиту є вимоги статтi 40 "Регулярна iнформацiя про емiтента" Закону України "Про цiннi
папери та фондовий ринок" щодо пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi емiтентiв цiнних паперiв при розкриттi
iнформацiї на фондовому ринку та договiр на проведення аудиту з ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» № 2613/А вiд 10
грудня 2013 року.
Перiод перевiрки з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року.
Дата початку проведення аудиту за договором 13 грудня 2013 року, дата закiнчення проведення аудиту 13 березня
2014 року.
Основою складання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової
звiтностi. Вперше фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами складалась за 2012 рiк, датою переходу на
МСФЗ вважається 01 сiчня 2011 року, саме на цю дату при трансформацiї фiнансової звiтностi за 2012 рiк були
перерахованi всi показники фiнансової звiтностi i надана перша порiвняльна iнформацiя.
Данi фiнансової звiтностi за 2012 рiк, яка складалась за МСФЗ, використанi в якостi порiвняльних даних при складаннi
фiнансових звiтiв за МСФЗ за 2013 рiк.
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку товариства. При цьому для
пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ використовуються допомiжнi перехiднi таблицi, зокрема в частинi
вiдображення основних засобiв та їх зносу, облiк яких здiйснюється за П(С)БО. Облiкова полiтика та органiзацiя
облiку забезпечують
безперервне, повне i достовiрне вiдображення господарських операцiй та формування фiнансової звiтностi,
твердження якої є доречними, достовiрними i повними. З метою формування фiнансової звiтностi за МСФЗ
затверджено «Положення про облiкову полiтику ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» для формування фiнансової
звiтностi за МСФЗ».
Основнi вiдомостi про емiтента:
- повне найменування емiтента - Публiчне акцiонерне товариство «ЛУГАНСЬКИЙ IНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ
ПIДПРИЄМСТВ ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ».
- код за ЄДРПОУ: 05400856.
- мiсцезнаходження органу управлiння: Україна, 91056, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Пушкiна, будинок 1.
Пiдприємство було засновано згiдно з наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 16.08.1996 року №
398 шляхом перетворення Державного проектного iнституту з проектування шахт „Луганськдiпрошахт” у Державне
вiдкрите акцiонерне товариство „Луганський iнститут по проектуванню пiдприємств вугiльної промисловостi
”Луганськдiпрошахт”. Товариство належить до сфери управлiння Мiнiстерства вугiльної промисловостi. Нова
редакцiя Статуту зареєстрована 09.04.2013 року
Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ»
серiї АВ №344310 виданО Державним реєстратором виконавчого комiтету Луганської мiської ради 26.06.2013 року.
Частка держави у статутному капiталi товариства складає 100%.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне
представлення зазначеної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за
надану нам iнформацiю. 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 помилок, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової
полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Ми несемо вiдповiдальнiсть за формування та висловлення незалежної думки щодо наданої фiнансової звiтностi на
основi результатiв нашої аудиторської перевiрки на пiдставi отриманої iнформацiї та доказiв. Ми вiдповiдаємо за
якiсне виконання аудиторської перевiрки згiдно МСА та Кодексу етики.
Обсяг перевiрки
При проведеннi перевiрки ми керувались вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА), якi визнанi аудиторською палатою України в якостi нацiональних,
Законами України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", нацiональними Положеннями
(стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО), Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ),
Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумаченнями, розробленими Комiтетом з тлумачень
мiжнародної фiнансової звiтностi, а також iншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими
дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi. МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а
також планування i виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає одержати достатньо розумних доказiв вiдсутностi
суттєвих перекручень та помилок при веденнi бухгалтерського облiку i складаннi фiнансової звiтностi. Нами
перевiрена достовiрнiсть показникiв фiнансової звiтностi, обсяги яких є, на нашу думку, суттєвими. Суттєвiсть з
замовником не обумовлювалась i розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв визначався
вiдповiдно до професiйної думки аудитора з урахуванням МСА №320. В ходi аудиту нами отриманi та вивченi
шляхом тестування, вибiркового та безпосереднього перегляду первинних документiв, регiстрiв,
журналiв та iнших аналiтичних документiв докази, якi, на нашу думку, дають розумнi пiдстави для цього висновку.
Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики при формуваннi фiнансової звiтностi за
МСФЗ. Стан внутрiшнього контролю товариства розглянуто виключно для того, щоб визначити обсяг робiт,
необхiдний для формування нашої думки про достовiрнiсть тверджень пiдготовленої фiнансової звiтностi та її
вiдповiдностi МСФЗ в усiх суттєвих аспектах. Здiйснена у процесi аудиту робота не означає проведення повної i
всеосяжної перевiрки системи внутрiшнього контролю товариства з метою виявлення всiх можливих недолiкiв.
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» за попереднiй звiтний перiод була складена за МСФЗ i
перевiрялась нами. Ми впевнились у тому, що данi фiнансової звiтностi за попереднiй звiтний перiод адекватно
використанi в якостi порiвняльних даних для складання фiнансових звiтiв за МСФЗ за 2013 рiк. В ходi нашої роботи,
описаної в цьому висновку, нiщо не привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що звiтнiсть ПАТ
«ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» станом на 31.12.2013 року за МСФО складена неякiсно.
При складаннi висновку ми керувались вимогами МСА №700 “Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi”, №705 “Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора” та 706 “Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора”, а також враховували «Вимоги до аудиторського висновку
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженi рiшенням НКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011 року.
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
У зв’язку з тим, що початок робiт за умовами договору призначений пiсля дати проведення iнвентаризацiї, ми не
спостерiгали за iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань товариства. Нами проведенi альтернативнi процедури щодо
пiдтвердження тверджень звiтностi, отриманi зовнiшнi пiдтвердження розрахункiв з дебiторами та кредиторами, але
iснує ймовiрнiсть вiдхилення показникiв фiнансової звiтностi, якi, на нашу думку не мають всеохоплюючого впливу
на фiнансову звiтнiсть;
Ми отримали достатнi й прийнятнi аудиторськi докази для обґрунтування аудиторської думки, однак дiйшли
висновку, що може бути вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якi не є всеохоплюючими i ми
висловлюємо умовно-позитивну думку.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки" i яке могло б вплинути на нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ПАТ "ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ" станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi
результати, рух грошових коштiв, змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Не змiнюючи нашу умовно-позитивну думку у зв’язку з тим, що на даний час в країнi iснує полiтична та економiчна
нестабiльнiсть, ми не можемо впевнено виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на
безперервнiсть дiяльностi товариства в найближчому майбутньому.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.
1. Статутний капiтал ПАТ “ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ” складає 479 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства
станом на 31.12.2013 року становить 6534 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2013 року вартiсть чистих активiв
Товариства бiльша розмiру статутного капiталу на 6055 тис.грн., що вiдповiдає п.3 статтi 155 «Статутний капiтал

акцiонерного товариства» Цивiльного Кодексу України.
2. Нами перевiрена iнша iнформацiя, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з
фiнансовою звiтнiстю у складi рiчної iнформацiї емiтента за 2013 рiк, на предмет її вiдповiдностi твердженням
перевiреної фiнансової звiтностi. Розбiжностей не встановлено. Ми ознайомилися з iнформацiєю про зобов’язання,
про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть, чистi активи та опис бiзнесу до її оприлюднення, тому
вiдповiдальнiсть за достовiрне оприлюднення iншої iнформацiї несе товариство.
3. Аудитором перевiренi вчиненi товариством правочини у ходi поточної господарської дiяльностi у звiтному перiодi.
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 14053 тис.грн.
Мiнiмальна сума правочину, яка пiдлягає дослiдженню Аудитором складає 1405 тис.грн. Аудитором були виконанi
процедури щодо перевiрки дотримання Товариством вимог законодавства стосовно виконання значних правочинiв. На
пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв та запитiв аудитором не виявлено вчинення значного
правочину, де ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартостi активiв станом на
кiнець 2012 року та, згiдно Статуту, рiшення про вчинення якого повиннi приймати загальнi збори товариства.
4. Стан корпоративного управлiння.
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України “Про акцiонернi товариства” було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння товариства вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”
та вимогам Статуту;
- вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi “Iнформацiя про стан
корпоративного управлiння” рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається вiдповiдно до вимог “Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року №2826.
Органами управлiння товариства згiдно Статуту являються: загальнi збори акцiонерiв, правлiння товариства та
Ревiзiйна комiсiя. Наглядова рада в товариствi не створюється Фактично в 2013 роцi управлiння товариством
здiйснювалось Правлiнням . Загальнi збори акцiонерiв не проводились. Перевiрка дiяльностi товариства ревiзiйною
комiсiєю не проводилась. Посада внутрiшнього аудитора штатним розкладом не передбачена, що не суперечить
вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». За необхiдностi перевiрки щодо дiяльностi товариства,
перевiрка проводиться єдиним акцiонером-Мiнiстерством вугiльної промисловостi України та залучається зовнiшнiй
аудитор.
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння подана у роздiлi “Iнформацiя про стан корпоративного управлiння ”
рiчного звiту акцiонерного товариства вiдповiдно до вимог “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних
паперiв”, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 року № 2826.
5. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
"Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища",
нами виконанi процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв
суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Нами були поданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу
думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може
допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Нами отримано
розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структури його власностi та корпоративного
управлiння, структури та способу фiнансування, облiкової полiтики, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв. Ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того,
що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства. Вiдповiдно до МСА 240 нами виконанi
процедури щодо виявлення i оцiнки ризикiв суттєвого викривлення показникiв фiнансової звiтностi. Нами застосоване
професiйне судження пiд час визначення обсягу тестування журнальних записiв, обгрунтованостi облiкових оцiнок,
використання методу вибiрки, збiльшення їх обсягiв, проведено аналiз вiдiбраних рахункiв балансу, виконанi
аналiтичнi процедури на рiвнi бiльшої деталiзацiї, звернуто увагу на справжнiсть документiв та облiкових записiв.
Нами отриманi письмовi запевнення вiд управлiнського персоналу, що вони визнають свою вiдповiдальнiсть щодо
запобiгання та виявлення шахрайства. В результатi проведених аудиторських процедур отримано достатнi та
прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок.
Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть в
тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

0

0

2

2012

0

0

3

2011

0

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв за 2013 рiк, за два роки тому, три роки
тому, не проводились.

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв за 2013 рiк не проводились.

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Загальнi збори акцiонерiв за 2013 рiк не проводились.

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада на пiдприємствi
не створювалась.

Інші (запишіть)

Наглядова рада в товариствi не
створювалась.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

В акцiонерном товаристви
спецiальна посада, що вiдповiдає

за роботу з акцiонерами,не
створювалась.

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): Наглядова рада в товариствi не створювалась.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Наглядова рада в товариствi не
створювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
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?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

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?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Статут пiдприємства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Інформація

Публікується у

Документи

Копії

Інформація

розповсюджується
пресі,
надаються документів розміщується
на загальних
оприлюднюється
для
надаються на власній
зборах
в
ознайомлення на запит
інтернетсторінці
загальнодоступній безпосередньо акціонера
інформаційній
в
акціонерного
базі даних
акціонерному
товариства
НКЦПФР про
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Так

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Голова правлiння ПАТ
"Луганськдiпрошахт"

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Акцiонерне товариство
зовнiшнього аудитора протягом
трьох рокiв нi змiнювало.

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Приватне пiдприємство
"Аудиторська фiрма "АудитIнформ" у 2013 роцi здiйснювала
перевiрку фiнансовогосподiрської дiяльностi
акiионерного товариства.

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X

Інше (запишіть):

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 протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? 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: 01.03.2014 ; яким органом управління прийнятий:
Власного Кодекса ( принципiв.правил) у акцiонерного товариства , не має.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Кодекс не приймався.
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
Кодекса корпоративного управлiння у емiтента не має.

КОДИ
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"Луганськдiпрошахт"
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за ЄДРПОУ
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Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників
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71.12
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за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 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

82

62

82

первісна вартість

1001

229

269

758

накопичена амортизація

1002

147

207

676

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2367

2268

2433

первісна вартість

1011

7123

7239

7896

знос

1012

4756

4971

5463

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

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

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

2449

2330

2515

Запаси

1100

5340

506

5340

Виробничі запаси

1101

90

86

90

Незавершене виробництво

1102

5242

349

5242

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

8

71

8

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

5416

4841

6008

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

181

238

212

з бюджетом

1135

27

292

27

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

264

27

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

120

84

120

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

520

3744

520

Готівка

1166

1

1

1

Рахунки в банках

1167

519

3743

519

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

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

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

0

7

308

Усього за розділом II

1195

11604

9712

12535

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

14053

12042

15050

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

479

479

479

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

15

14

1121

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6706

6041

6246

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

7200

6534

7846

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

286

285

298

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

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

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

286

285

298

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

6

0

6

за розрахунками з бюджетом

1620

707

812

707

за у тому числі з податку на прибуток

1621

40

0

40

за розрахунками зі страхування

1625

296

204

296

за розрахунками з оплати праці

1630

688

586

688

за одержаними авансами

1635

2120

467

2428

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

2656

2967

2656

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

94

187

125

Усього за розділом IІІ

1695

6567

5223

6906

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

14053

12042

15050

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Луганський iнститут з
проектування пiдприємств вугiльної промисловостi
«Луганськдiпрошахт» за 2013 рiк складена за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi на основi
бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства,
шляхом трансформацiї з внесенням коригувань та
проведенням перекласифiкацiї статей з метою
достовiрного представлення iнформацiї згiдно з
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та
мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
Баланс на 31.12.2012 р.
Нематерiальнi активи.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв
за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ- балансом (зменшення )
в сумi 538,0 тис.грн. склалася за рахунок приведення до
справедливої вартостi нематерiальних активiв товариства
згiдно з вимогами МСФЗ та МСБО. Не вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi повнiстю зношенi нематерiальнi
активи.

Амортизацiя нематерiальних активiв.
Рiзниця мiж амортизацiєю нематерiальних активiв за
П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ- балансом (зменшення ) в
сумi 538,0 тис.грн. склалася за рахунок приведення до
справедливої вартостi нематерiальних активiв товариства
згiдно з вимогами МСФЗ та МСБО.
Основнi засоби.
Рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П(С)БО та
вiдповiдним МСФЗ- балансом (зменшення ) в сумi 779,0
тис.грн. включають:
- Вплив приведення до справедливої вартостi основних
засобiв згiдно з вимогами МСФЗ. в тому числi
* Основнi засоби, якi не вiдповiдають критерiям
суттєвостi, визнаних пiдприємством та якi не визнаються
активами згiдно з МСБО – зменшили вартiсть основних
засобiв на 108,0 тис.грн.
* Iз складу основних засобiв вилучено малоцiннi
необоротнi активи вартiстю 671,0 тис.грн.
Амортизацiйнi вiдрахування.
Вплив операцiй з коригування амортизацiї основних
засобiв (зменшення ) в сумi 718,0 тис.грн включає :
*Зменшено амортизацiйнi вiдрахування , нарахованi на
основнi засоби, , якi не признано активами згiдно з
вимогами МСФЗ та облiковою полiтикою пiдприємства на
суму 105,0 тис.грн.
*Зменшено амортизацiйнi вiдрахування на малоцiннi
необоротнi активи на суму 613,0 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв.
Нараховано резерв сумнiвних боргiв на суму дебiторської
заборгованостi за вiдвантаженi товари
в сумi 461,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю за розрахунками по
виданих авансах за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗбалансом в сумi 34,0 тис.грн. включає згортання ПДВ в
авансах виданих з податковим кредитом на суму виданих
авансiв .
Iншi оборотнi активи.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших оборотних
активiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом
включає згортання ПДВ в авансах, отриманих з
податковим зобов'язанням за цими авансами в сумi 75,0
тисяч гривень.
Iнший додатковий капiтал.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового
капiталу та вiдповiдним МСФЗ-балансом складає 1106,0
тисяч гривень . Рiзниця склалась за рахунок
перекласифiкацiї статтi (вартiсть iндексацiй основних
засобiв , проведених до 2000 року).
Поточнi зобов'язання за розрахунками по отриманим
авансам.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю поточних зобов'язань за
розрахунками по отриманих авансах за П(С)БО та

вiдповiдним МСФЗ-балансом включають згортання ПДВ в
авансах, отриманих з податковим зобов'язанням в сумi75,0
тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших поточних
зобов'язань за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом
склалася за рахунок згортання ПДВ в авансах, виданих з
податковим кредитом в сумi 34,0 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи / податковi зобов'язання.
Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових
зобов'язань за П(С)БО включає загальний вплив усiх
перерахованих вище рiзниць
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I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

26442

32897

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

( 20919 )

( 24764 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

5523

8133

збиток

2095

(0)

(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

336

757

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

( 4748 )

( 6338 )

Витрати на збут

2150

( 149 )

( 209 )

Інші операційні витрати

2180

( 1005 )

( 3624 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( 43 )

( 1281 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

58

156

Інші доходи

2240

75

103

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 31 )

(4)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

59

0

збиток

2295

(0)

( 1026 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-114

165

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( 55 )

( 861 )

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

14

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

14

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

14

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-41

-861

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

1185

1419

Витрати на оплату праці

2505

14114

17295

Відрахування на соціальні заходи

2510

5019

6224

Амортизація

2515

300

444

Інші операційні витрати

2520

1310

1910

Разом

2550

21928

27292

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

1916320

1916320

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1916320

1916320

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Фiнансовий результат дiяльностi товариства в результатi
трансформацiї фiнансової звiтностi в МСФЗ за 2013 рiк
збiльшився на 136. 0 тис.грн. ( за П(С)БО- чистий збиток 140,0 тис.грн. , за МСФЗ- чистий збиток -55,0 тис.грн. за
наступних причин :
Собiвартiсть реалiзацiї
Основнi рiзницi мiж рядком «собiвартiсть реалiзацiї» за
П(С)БО та вiдповiдним рядком по МСФЗ в сумi -5,0
тис.грн.включають:
* Вплив коригування амортизацiї основних засобiв в
МСФЗ- звiтностi: зменшення витрат в сумi 5,0 тисяч
гривень;
Iншi операцiйнi витрати.
Рiзниця мiж рядком «Iншi операцiйнi витрати» за П(С)БО
та вiдповiдним рядком за МСФЗ склалась за рахунок
коригування нарахованого резерву сумнiвних боргiв. ( в
попереднiх звiтних перiодах було нараховано резерв 592,0 тис.грн. , фактично за результатами звiтностi за 2013
рiк , станом на 31.12.2013р. -461,0 тис.грн. В фiнансовiй
звiтностi зменшено витрати на 131,0 тис.грн.)
Дивiденди на одну просту акцiю за звiтний перiод не
нараховивались, у зв'язку з отриманним збитком.
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Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

25875

21407

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

4643

6497

Надходження від повернення авансів

3020

0

153

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

58

156

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

50

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

502

691

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2720 )

( 3386 )

Праці

3105

( 14246 )

( 17513 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 5111 )

( 6263 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4502 )

( 3412 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 418 )

( 363 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 4004 )

( 3004 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 80 )

( 45 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1268 )

(0)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3281

-1670

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 57 )

( 235 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-57

-235

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

( 82 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-82

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3224

-1987

Залишок коштів на початок року

3405

520

2478

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

29

Залишок коштів на кінець року

3415

3744

520

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно МСБО 7
"ЯЗвiт про рух грошових коштiв". Звiт складений за
прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя
про основнi класи валових находжень грошових коштив
чи валових виплат грошових коштив, що вiдповiдає
вимогам МСФЗ
Рух грошових коштив в результате операцiйної дiяльности
визначено з сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi
тв сумою витрачення на операцiйну дiяльнiсть грошових
коштiв за даними записiв їх руху на рахунках
бухгалтерського облiку
Всього надiйшло коштiв вiд операцiйної дiяльностi в сумi
31128 тис.грн. Витрачено грошових коштiв в результате
операцiйної дiяльностi в сумi 27904 тис.грн. Не грошових
операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не
здiйснювалось. Чистий грошовiй поток за звiтний
периодсклав 3224 тис.грн. Залишок грошових коштiв на
поточних рахунках в нацiональнiй та iноземної валюти на
звiтну дату складає 3744 тис.грн. Обмежень на
викоростання грошових коштiв немає, банковськi рахунки
вiльнi для використання.
Iстотних рiзниць мiж статтями "Звiт про рух грошових
коштив" складеного за П(С)БО та за МСБО 7 немає.
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Стаття

1

За звітний період

Код
рядка

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за
2013 рiк ,не складався.

Керівник

В.Д.Рева

Головний бухгалтер

Т.В.Кiзiм

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство "Луганський iнститут по
проєктуванню пiдприємств вугiльної промисловостi
"Луганськдiпрошахт"

Підприємство

2014 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05400856

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
Неоплачений
прибуток
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

479

0

15

0

6706

0

0

7200

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

479

0

15

0

6706

0

0

7200

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-55

0

0

-55

Інший сукупний
дохід за звітний

4110

0

0

14

0

0

0

0

14

період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

14

0

0

0

0

14

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

-610

0

0

-610

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

-15

0

0

0

0

-15

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0.0

0

0.0

0

0

0.0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

-1.0

0

-665.0

0

0

-666

Залишок на
кінець року

4300

479

0

14

0

6041

0

0

6534

Примітки

Рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу та вiдповiдним
МСФЗ-балансом складає 1106,0 тисяч гривень за рахунок перекласифiкацiї статтi
(вартiсть iндексацiй основних засобiв, проведених до 2000 року перенесено до
нерозподiленого прибутку товариства) .
Нерозподiлений прибуток.
Змiни в нерозподiленому прибутку (збитку ) описанi в роздiлi Звiту «Про фiнансовi
результати».

Керівник

В.Д.Рева

Головний бухгалтер

Т.В.Кiзiм

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПАТ «ЛУГАНСЬКИЙ IНСТИТУТ З ПРОЕКТУВАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ВУГIЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТI «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» на 31.12.2013 р.
Органiзацiя
ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» створене згiдно з наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi
України вiд 16.08.1996 року № 398 шляхом перетворення Державного проектного iнституту з
проектування шахт „Луганськдiпрошахт” у Державне вiдкрите акцiонерне товариство
„Луганський iнститут по проектуванню пiдприємств вугiльної промисловостi
”Луганськдiпрошахт” вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93
«Про корпоратизацiю пiдприємств».
Вiдповiдно до Указiв Президента України вiд 09.12.2010 року № 1085/2010 «Про оптимiзацiю
системи центральних органiв виконавчої влади» та вiд 06.04.2011 року № 382/2011 «Про
Положення про Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України» Товариство
належить до сфери управлiння Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України .
Остання редакцiя статуту ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» зареєстрована 09.04.2013 року, номер
запису в ЄДР 13861050019007027.
Частка держави у статутному капiталi товариства -100 %.
Основним видом дiяльностi пiдприємства є виконання проектно-вишукувальних робiт для
будiвництва шахт.
Основнi вiдомостi про емiтента:
- повне найменування емiтента - Публiчне акцiонерне товариство «ЛУГАНСЬКИЙ НСТИТУТ З
ПРОЕКТУВАННЯ ПIДПРИЄМСТВ ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI
«ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ».
- скорочене найменування-ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ»
- код за ЄДРПОУ: 05400856.
- мiсцезнаходження органу управлiння: Україна, 91056, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Пушкiна,
будинок 1.
- дата проведення державної реєстрацiї – 15.10.1996р.
У своєму складi iнших юридичних осiб, в т.ч. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв товариство не має. Товариство не є засновником або
учасником iнших товариств або об’єднань. Змiн в органiзацiйнiй структурi товариства у звiтному
роцi не було та не передбачається.
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31.12.2013 року 278 чоловiк
Основа надання iнформацiї .
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ),
мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з
тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Звiтний перiод Товариства спiвпадає з календарним
2013 роком.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше. Ця фiнансова
звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi за винятком оцiнки за справедливою
вартiстю окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка"
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi
бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням
коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення
iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 01 сiчня 2011
року.

Ця фiнансова звiтнiсть є рiчною i складається з Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про
фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (непрямим
методом), Звiту про власний капiтал.
Застосованi форми звiтiв наведенi в додатках до НПБО 1, що не суперечить МСБО1 "Подання
фiнансової звiтностi", згiдно якого суб'єкт господарювання може використовувати iншi назви для
звiтiв, нiж тi, що використовуються у цьому Стандартi.
Пояснення до статей фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 року:
Основнi засоби.
Товариство визнає матерiальнi об’єкти основними засобами, якщо вони утримуються з метою їх
використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних
функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких
бiльше 2500 грн.
На дату переходу на МСФЗ (01.01.2011 року) товариство визнало балансову вартiсть основних
засобiв як справедливу вартiсть та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть
основних засобiв на цю дату. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус
будь яка накопичена амортизацiя та будь якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визначаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесенi.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може
зменшитися.
За групами основнi засоби класифiкуються наступним чином:
На 01.01.2013 року На 31.12.2013 року
Первiсна Знос Первiсна Знос
вартiсть вартiсть
Будинки та споруди 3132 1411 3135 1475
Машини та обладнання 2866 2647 2957 2723
Транспортнi засоби 957 578 978 644
Iнструменти, прилади,
Iнвентар 168 120 169 129
Всього 7123 4756 7239 4971
Змiни вартостi основних засобiв за 2013 рiк:
Надходження Вибуло за 2013 рiк Нараховано
Група основних та полiпшення первiсна знос амортизацiї
засобiв за 2013 рiк вартiсть
Будинки та споруди 3 64
Машини та обладнання 91 76
Транспортны засоби 21 66
Iнструменти, прилади.ынвентар 1 9
Всього: 116 - - 215
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Залишковий термiн
експлуатацiї :
- Будiвлi та споруди вiд 4 до 59 рокiв
- Машини та обладнання вiд 3 до 10 рокiв
- Транспортнi засоби вiд 5 до 7 рокiв.
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання
активу.
Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi законодавством обмеження володiння,
користування та розпорядження, товариство не має. В заставi основних засобiв немає. В оренду
здається частина адмiнiстративної будiвлi площею 14 кв.м. Iнвестицiйною нерухомiстю переданий
об’єкт не визнається.

Вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi у майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що
пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на
кожну дату i зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий
оподатковуваний прибуток, достатнiй, щоб використати вигоду вiд вiдстроченого податкового
активу повнiстю або частково.
Поточнi активи.
Основною складовою запасiв є:
- Сировина та матерiали - 75 тис.грн.
- Паливо - 2 тис.грн.
- Запчастини - 9 тис.грн.
- Товари - 71 тис.грн.
- Незавершене виробництво 349 тис.грн.
Облiковою полiтикою товариства встановлено: одиницею облiку запасiв є найменування,
транспортно-заготiвельнi витрати вiдносяться до собiвартостi запасiв прямим методом, при
вiдпуску у виробництво, iз виробництва, продажу та iншому вибуттi запасiв їх оцiнка
здiйснюється по iдентифiкованiй собiвартостi вiдповiдної одиницi. Товариство визнало запаси за
собiвартiстю виготовлення чи придбання. Знецiнення запасiв не визнається.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на кiнець звiтного року склала 5303
тис.грн., нараховано резерв сумнiвних боргiв на суму 462 тис.грн, В балансi вiдображено
дебiторську заборгованiсть за товари, роботи i послуги за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв4841 тис.грн.. Операцiй з пов’язаними сторонами в звiтному перiодi не здiйснювалось, послуги
пов’язаним сторонам не надавались, матерiальнi цiнностi не вiдвантажувалась.
Аналiз простроченої дебiторської заборгованостi:
- до 30 днiв - 2846 тис.грн.;
- вiд 30 днiв до 60 днiв – 1057 тис.грн;
- вiд 60 днiв до 90 днiв - немає;
- вiд 90 днiв до 180 днiв – 839 тис.грн;
- вiд 180 днiв до 360 днiв – 104 тис.грн;
- вiд 1 до 2-х рокiв – 389 тис.грн;
- бiльше 2-х рокiв – 68 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть визнається як фiнансовий актив за виключенням дебiторської
заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв. Визначення суми резерву на
покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi iндивiдуальної оцiнки окремих
дебiторiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 292 тис.грн., в т.ч. податок на
прибуток- 264 тис.грн., дивiденди державi- 28 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами за даними облiку складає 272 тис.грн. Зi складу
статтi виключено ПДВ на суму 34 тис.грн. Активом визнана дебiторська заборгованiсть за
виданими авансами в сумi 238 тис.грн., в т.ч. за електроенергiю- 70 тис.грн. за газ-128 тис.грн. за
воду-9тис.грн, передплата за перiодичнi видання -9 тис.грн, страхування- 9 тис.грн. , iншi 13тис.грн. Дебiторської заборгованостi за виданими авансами пов’язаним особам немає.
Заборгованостi за виданими авансами iноземним постачальникам немає.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть склала 84 тис.грн., в т.ч. заборгованiсть за лiкарняними
листами- 21 тис.грн, заборгованiсть по компенсацiї витрат на вiдрядження – 38 тис.грн.
розрахунки з iншими дебiторами – 24 тис.грн , розрахунки за претензiями 1 тис.грн..
Залишки грошових коштiв на рахунках в банку у нацiональнiй валютi склали 3744 тис.грн.
Обмежень на використання грошових коштiв немає, банкiвськi рахунки вiльнi для використання.
Детальна iнформацiя про структуру та порядок формування власного капiталу наведена у
примiтках до форми №4 "Звiт про власний капiтал".
Поточнi зобов’язання та забезпечення
Загальна сума поточних зобов'язань та забезпечень станом на 31.12.2013 року склала 5223 тис.грн.

Забезпечення.
Забезпечення визнаються, коли товариство має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї,
iснує ймовiрнiсть, що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди i можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. Товариство визнає очiкувану
вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток при
наявностi права працiвникiв на майбутнi виплати вiдпусток в сумi 2967 тис.грн.
Зобов’язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на початок року складала 6 тис.грн., на
кiнець звiтного перiоду вiдсутня. Кредиторська заборгованiсть пов’язаним особам вiдсутня.
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом склала 812 тис.грн., в т.ч. ПДВ- 718
тис.грн., ПДФО-88 тис.грн., плата за землю -6 тис.грн.
Непередбачених зобов'язань нема, судових позовiв та претензiй не надходило i не очiкується.
Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв станом на 31.12.2013 року за даними
бухгалтерського облiку складали 542 тис.грн. Зi статтi виключено суми ПДВ, якi пов’язанi з
отриманими авансами та становлять частину сальдо на субрахунку 643 "Податковi зобов’язання"
всього у розмiрi 75 тис.грн. В балансi визнанi зобов’язання за виданими авансами у розмiрi 467
тис.грн. Зобов'язання перед пов’язаними особами вiдсутнi.
Зобов'язання за розрахунками зi страхування склали 204 тис.грн., простроченої заборгованостi
немає.
Зобов'язання за розрахунками з оплати працi склали 586 тис.грн. Товариство визнає виплати
працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже виплаченої суми.
Iншi поточнi зобов’язання за даними бухгалтерського облiку складали 221 тис.грн., в т.ч.
розрахунки з iншими кредиторами 14 тис.грн. та вiдстроченi податковi зобов’язання з ПДВ, який
облiковується по касовому методу -207 тис.грн. Iз складу статтi вилучено при трансформацiї
звiтностi на МСФЗ 34 тис.грн.- суму ПДВ в авансах виданих.
Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони:
До пов’язаних сторiн та операцiй з пов’язаними сторонами вiдносяться:
а) пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або
ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
б) асоцiйованi компанiї;
в) спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
г) члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
д) близькi родичi особи, зазначеної в пунктi а) або г);
є) пiдприємства, що контролюють Товариством, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариства;
ж) програми виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi для робiтникiв (недержавний ПФ, тощо)
Операцiї з повязаними сторонами за 2013 рiк
Всього у т.ч. операцiї
Тис.грн. з пов’язаними
сторонами
Чистий дохiд вiд реалiзацi продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 26442 Придбання сировини та матерiалiв, послуг (обороти по кт 631) 2720 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 4842 Iнша дебiторська заборгованiсть 84 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 0 Зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 467 Iншi поточнi зобовязання 187 Оплата працi та iншi виплати та заохочення 14724 480
Операцiї з повязаними сторонами здiйснюються на тих же умовах що й з непов’язаними
сторонами.
ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Основнi ризики, властивi операцiйнiй дiяльностi Товариства, пов’язанi з неплатоспроможнiстю

пiдприємств-замовникiв за виконанi роботи та вiдсутнiсть бюджетного фiнансування пiдприємств
вугiльної промисловостi.
Управлiння капiталом та безперервнiсть дiяльностi.
Товариство управляє своїм капiталом для гарантування своєї здатностi продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi, одночасно Товариство здiйснює заходи з управлiння капiталом,
спрямованi на зростання рентабельностi капiталу, за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi
та власного капiталу, таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть своєї дiяльностi. Керiвництво
товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво
аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв
товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового фiнансування, а також
погашення iснуючих зобов’язань.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi повязанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Економiчне та операцiйне середовище – Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї
України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi,
можуть швидко змiнюватися, активи та операцiйна дiяльнiсть Товариства можуть опинитися пiд
загрозою через несприятливi змiни в полiтичному та економiчному середовищi.
Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу
Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно
впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансовий стан. Ефект такого потенцiйно
негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.
Полiтичнi ризики – це ризики пов'язанi з полiтичною ситуацiєю в країнi i дiяльнiстю України.
Виникнення полiтичних ризикiв пов'язане з можливими змiнами в курсi уряду держави, змiнами в
прiоритетних напрямах його дiяльностi. Iснує також ризик вiйськових дiй i цивiльних заворушень,
в результатi чого пiдприємництво України може понести суттєвi втрати. Результат полiтичних
ризикiв не може бути достовiрно оцiнений.
Подiї пiсля звiтного перiоду.
Подiй пiсля звiтного перiоду, якi можуть вплинути на фiнансову звiтнiсть, не вiдбувалось, окрiм
економiчної та полiтичної нестабiльностi в де
Фiнансова звiтнiсть ПАТ «Луганський iнститут з проектування пiдприємств вугiльної
промисловостi «Луганськдiпрошахт» за 2013 рiк складена за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства, шляхом
трансформацiї з внесенням коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою
достовiрного представлення iнформацiї згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi
та мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку.
Баланс на 31.12.2012 р.
Нематерiальнi активи.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗбалансом (зменшення ) в сумi 538,0 тис.грн. склалася за рахунок приведення до справедливої
вартостi нематерiальних активiв товариства згiдно з вимогами МСФЗ та МСБО. Не вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi повнiстю зношенi нематерiальнi активи.
Амортизацiя нематерiальних активiв.
Рiзниця мiж амортизацiєю нематерiальних активiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ- балансом
(зменшення ) в сумi 538,0 тис.грн. склалася за рахунок приведення до справедливої вартостi
нематерiальних активiв товариства згiдно з вимогами МСФЗ та МСБО.
Основнi засоби.
Рiзницi мiж балансовою вартiстю ОЗ за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ- балансом (зменшення ) в

сумi 779,0 тис.грн. включають:
- Вплив приведення до справедливої вартостi основних засобiв згiдно з вимогами МСФЗ. в тому
числi
* Основнi засоби, якi не вiдповiдають критерiям суттєвостi, визнаних пiдприємством та якi не
визнаються активами згiдно з МСБО – зменшили вартiсть основних засобiв на 108,0 тис.грн.
* Iз складу основних засобiв вилучено малоцiннi необоротнi активи вартiстю 671,0 тис.грн.
Амортизацiйнi вiдрахування.
Вплив операцiй з коригування амортизацiї основних засобiв (зменшення ) в сумi 718,0 тис.грн
включає :
*Зменшено амортизацiйнi вiдрахування , нарахованi на основнi засоби, , якi не признано активами
згiдно з вимогами МСФЗ та облiковою полiтикою пiдприємства на суму 105,0 тис.грн.
*Зменшено амортизацiйнi вiдрахування на малоцiннi необоротнi активи на суму 613,0 тис.грн.
Резерв сумнiвних боргiв.
Нараховано резерв сумнiвних боргiв на суму дебiторської заборгованостi за вiдвантаженi товари
в сумi 461,0 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю за розрахунками по виданих авансах за П(С)БО та вiдповiдним
МСФЗ-балансом в сумi 34,0 тис.грн. включає згортання ПДВ в авансах виданих з податковим
кредитом на суму виданих авансiв .
Iншi оборотнi активи.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших оборотних активiв за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗбалансом включає згортання ПДВ в авансах, отриманих з податковим зобов'язанням за цими
авансами в сумi 75,0 тисяч гривень.
Iнший додатковий капiтал.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу та вiдповiдним МСФЗ-балансом
складає 1106,0 тисяч гривень . Рiзниця склалась за рахунок перекласифiкацiї статтi (вартiсть
iндексацiй основних засобiв , проведених до 2000 року).
Поточнi зобов'язання за розрахунками по отриманим авансам.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю поточних зобов'язань за розрахунками по отриманих авансах за
П(С)БО та вiдповiдним МСФЗ-балансом включають згортання ПДВ в авансах, отриманих з
податковим зобов'язанням в сумi75,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших поточних зобов'язань за П(С)БО та вiдповiдним МСФЗбалансом склалася за рахунок згортання ПДВ в авансах, виданих з податковим кредитом в сумi
34,0 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи / податковi зобов'язання.
Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових зобов'язань за П(С)БО включає загальний
вплив усiх перерахованих вище рiзниць.
Продовження тексту приміток

Примiтки до ф.№ 2 Звiт про фiнансовi результати за 2013 рiк
ПАТ « ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ »
Основним видом дiяльностi Товариства є надання послуг з проектування пiдприємств вугiльної
промисловостi. для внутрiшнього та зовнiшнього ринкiв.
Фiнансовий результат визначено по принципу “нарахування”, тобто доходи i витрати вiдображенi
в звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження та сплати коштiв.
За 2013 рiк дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 26442 тис.грн., в тому числi
:
- доходи вiд реалiзацiї ПВР -26273 тис.грн.
- доходи вiд реалiзацiї товарiв - 169 тис.грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) склала 20919 тис.грн., в т.ч.:
- собiвартiсть послуг з проектування - 20750 тис.грн.;
- собiвартiсть товарiв – 169 тис.грн.
Iншi операцiйнi доходи склали 336 тис.грн., в т.ч.:
- дохiд вiд курсової рiзницi -11 тис.грн.;
- дохiд вiд операцiйної оренди активiв -50 тис.грн.;
- доходи вiд реалiзацiї запасiв, iнших оборотних активiв -83 тис.грн.;
- доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти -23 тис.грн.;
-доходи вiд комунальних послуг – 25 тис.грн.;
- доходи вiд авто послуг-5 тис.грн.;
- iншi доходи – 30 тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати склали 4748 тис.грн., в т.ч.:
- матерiальнi витрати -238 тис.грн.;
-витрати на оплату працi - 2575 тис.грн.;
-вiдрахування на соцiальнi заходи - 852 тис.грн.;
-амортизацiйнi вiдрахування – 82 тис.грн.;
-витрати на вiдрядження -30 тис.грн.;
-податки та збори – 78 тис.грн.;
-витрати на розрахунково-касове обслуговування -34 тис.грн.;
-витрати на пiдготовку та перепiдготовку кадрiв -22 тис.грн.;
-витрати на зв'язок -86 тис.грн.;
-послуги стороннiх органiзуй ( аудиторськi, юридичнi)-68 тис.грн.;
-iншi 683 тис.грн.
Витрати на збут склали 49 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати становлять 964 тис.грн., в т.ч.:
- вартiсть реалiзованих виробничих запасiв – 14 тис.грн.
- втрати вiд операцiйних курсових рiзниць - 26 тис.грн.;
- втрати вiд операцiйної оренди активiв -25 тис.грн.;
- втрати вiд експлуатацiї об’єктiв житлово-комунального та соцiально-культурного призначення 251 тис.грн.;
- зарплата, не включена до собiвартостi -22 тис.грн.;
- витрати на путiвки в оздоровчi центри – 183 тис.грн.
-вiдрахування профспiлкам на культурно-масову роботу -23 тис.грн.;
- оплата лiкарняних по тимчасовiй непрацездатностi за рахунок пiдприємства та вiдрахування
ЄСВ на суму лiкарняних – 248 тис.грн.;
- iншi витрати –172 тис.грн.
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi – збиток в сумi 43 тис.грн.
До складу iнших фiнансових доходiв включено вiдсотки отриманi – 58 тис.грн.
До складу iнших доходiв – 75 тис.грн. включено доходи вiд амортизацiї дооцiнених основних
засобiв, та вартiсть безоплатно отриманих активiв.
Iншi витрати , не пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю -31 тис.грн.
Витрати з податку на прибуток за 2013 рiк включенi до звiту про фiнансовi результати у розмiрi
114 тис.грн.

Всього за звiтний перiод отримано чистий збиток в сумi 55 тис.грн.
Iнший совокупний дохiд ( безоплатно отриманi активи) склав 14 тис.грн.
Совокупний дохiд товариства склав збиток 14 тис.грн.
Звiт про фiнансовi результати складено шляхом трансформацiї вiдповiдного звiту, складеного за
П(С)БО.
За даними бухгалтерського облiку за нацiональними П(С)БО чистий збиток за 2013 рiк складав
191 тис.грн. За результатами трансформацiї звiту чистий збиток зменшився на 136 тис.грн. i склав
55 тис.грн. На зменшення збиткiв при трансформацiї фiнансової звiтнотi по МФЗ вплинуло
зменшення ранiше нарахованих резервiв сумнiвних боргiв та коригування амортизацiї по
малоцiнних необоротних активах.
Продовження тексту приміток
Примiтки до ф.№3 «Звiт про рух грошових коштiв » за 2013 рiк
ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ»
Звiт складений за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи
валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв, що вiдповiдає вимогам
МСФО.
Склад грошових коштiв: залишок грошових коштiв на рахунках в банку в нацiональнiй валютi на
початок року - 520 тис.грн. Обмежень на використання грошових коштiв немає.
Надiйшло вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг-25875 тис.грн.
Надiйшло авансiв вiд покупцiв -4643 тис.грн.;
Надiйшло грошових коштiв вiд оренди активiв- 50 тис.грн.;
Отримано вiдсотки за залишками коштiв на поточних рахунках -58 тис.грн.
Отримано iнших надходжень ( оплата за лiкарняними та iншi надходження)- 502 тис.грн.
Сплачено за товари, роботи та послуги 2720 тис.грн.
Витрачання на оплату працiвникам склали 14246 тис.грн.;
Сплачено ЄСВ 5111 тис.грн.;
Сплачено зобов’язань з податкiв i зборiв 4502 тис.грн., в т.ч.:
Iншi витрачання на операцiйну дiяльнiсть склали 1268 тис.грн.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi - надходження в сумi 3281 тис.грн.
Витрачено грошових коштiв на придбання необоротних активiв в сумi 57 тис.грн.
Чистий рух коштiв в цiлому за звiтний перiод – надходження 3224 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець року становить 3744 тис.грн.
Продовження тексту приміток
Примiтки до ф.№4 Звiт про власний капiтал за 2013р.
ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ"
Власний капiтал Товариства станом на початок звiтного перiоду складав 7200 тис.грн., в т.ч.:
статутний капiтал 479 тис.грн.; додатковий капiтал-15 тис.грн. та нерозподiлений прибуток -6706
тис.грн.
Власний капiтал Товариства на кiнець звiтного перiоду складав 6534 тис.грн., в т.ч.: статутний
капiтал 479 тис.грн.; додатковий капiтал-14 тис.грн. та нерозподiлений прибуток -6041 тис.грн.
Статутний капiтал
ПАТ «ЛУГАНСЬКДIПРОШАХТ» створене згiдно з наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi
України вiд 16.08.1996 року № 398 шляхом перетворення Державного проектного iнституту з
проектування шахт „Луганськдiпрошахт” у Державне вiдкрите акцiонерне товариство
„Луганський iнститут по проектуванню пiдприємств вугiльної промисловостi
”Луганськдiпрошахт” вiдповiдно до Указу Президента України вiд 15 червня 1993 року № 210/93
«Про корпоратизацiю пiдприємств».
Засновником та єдиним акцiонером ПАТ "Луганськдiпрошахт" є держава в особi Мiнiстерство
енергетики та вугiльної промисловостi України. Статутний капiтал товариства станом на 31

грудня 2013р. склав 479,08 тис грн, який подiлений на 1916320 простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України № 314 вiд
22.07.2011 року "Про дематерiалiзацiю випуску акцiй, простi iменннi акцii ПАТ
"Луганськдiпрошахт" документарної форми iснування були переведенi у бездокументарну форму .
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 26/12/1/11 видане Луганським територiальним
управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 08.08.2011 року.
Органами управлiння товариства у вiдповiдностi до Статуту визнанi загальнi збори акцiонерiв,
правлiння та ревiзiйна комiсiя. Наглядова рада в товариствi не створювалась, так як це не
передбачено Статутом товариства. Фактично в 2013 роцi управлiння товариством здiйснювалось
Правлiнням . Загальнi збори акцiонерiв не проводились. Перевiрка дiяльностi товариства
ревiзiйною комiсiєю не проводилась.
Додатковий капiтал.
Протягом 2013 року вiдбулися наступнi змiни в iншому додатковому капiталi:
- Вартiсть безоплатно отриманих активiв збiльшила додатковий капiтал на 14 тисс.грн.
- Зменшено фонд дооцiнок в результатi нарахування амортизацiї по до оцiнених ранiше основних
засобах.
Нерозподiлений прибуток (непокритй збиток)
За пiдсумками дiяльностi за 2013 рiк отримано чистого збитку у розмiрi 55 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2013 року склав 6041 тис.грн.
Залишок власного капiталу станом на 31.12.2013 року - 6534 тис.грн.
Загальний розмiр власного капiталу (чистих активiв) як на початок, так i на кiнець звiтного року
бiльший вiд його статутного капiталу. Вимоги п.3 статтi 155 Цивiльного кодексу України
виконуються; Товариство планує в подальшому продовжувати роботу на безперервнiй основi
Керiвник Рева В.Д.
Головний бухгалтер Кiзiм Т.В.

