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Склад інформації 

Титульний аркуш Подивитися 

Зміст Подивитися 

Основні відомості про емітента Подивитися 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися 

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Подивитися 

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися 

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися 

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

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Подивитися 

Інформація про випуски акцій емітента Подивитися 

Опис бізнесу Подивитися 

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися 

Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися 

Інформація про зобов'язання емітента Подивитися 

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Подивитися 

Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися 

Текст аудиторського висновку (звіту) Подивитися 

Інформація про стан корпоративного управління Подивитися 

Звіт про корпоративне управління Подивитися 

Річна фінансова звітність підприємства згідно наказу Міністерства фінансів від 07.02.2013 №73 Подивитися 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності Подивитися 

 
  

http://smida.gov.ua/db/participant/32359108
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Титульний аркуш 
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії. 

Генеральний директор       Ковшарь Валерiй Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 

21.05.2013 

(дата) 

 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

32359108 

4. Місцезнаходження 

93100Луганська д/нЛисичанськ Малиновського, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

8064514578980645145787 

6. Електронна поштова адреса 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2013 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України82   30.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на 
власній сторінці http://lisugol.com/KorpUpr.aspx в мережі Інтернет 30.04.2013 

  (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 0 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 0 

5. Інформація про рейтингове агентство - 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів - 

10. Інформація про дивіденди - 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента - 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - 

4) інформація про похідні цінні папери 0 

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 X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій - 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 

облігаціями з цим іпотечним покриттям 
- 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

- 



3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до 
складу іпотечного покриття 

- 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на 
кінець звітного періоду 

- 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне 
покриття 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) - 

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 

Причини вiдсутностi iнформацiї в рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв за звiтний рiк 3. Основнi вiдомостi емiтента У п. 3.6."Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань 
пiдприємств" - Товариство не входить до об'єднань. У п 3.7. "Iнформацiя про рейтингове агенство" - не проводилась рейтингова оцiнка. Пункт 3.8. "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" - 

акцiонернi товариства не заповнюють. Ревiзiйна комiсiя не обиралась та не призначалась. Дата внесення до реєстру особи, що володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу емiтента 
вiдсутня, оскiльки особи. яка веде облiк прав власностi цiнних паперiв емiтента немає. 8. "Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв та копiя протоколу" - вiдсутнi, загальнi збори не проводились 
тому, що всi акцiї Товариства належать одному акцiонеру - Державi, збори не скликаються, оформлюється рiшення акцiонера. 9. Iнформацiя про дивiденди: Дiвiденди за звiтний перiод та 

перiод, що передував звiтному не нараховувались та не сплачувались. 11. Вiдомостi про цiннi папери емiтента У п.п. 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3 "Iнформацiя про облiгацiї емiтента: процентнi облiгацiї, 
дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї" - Товариством не випускались. У п. 11.3 "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iншi цiннi папери Товариством не 
випускались. У п. 11.4 "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. Похiднi цiннi папери Товариством не 

випускались. У п. 11.5 "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" вiдсутня тому, що сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись i не видавались. 14. Iнформацiя про гарантiї третьої 
особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв: Гарантiй третьої особи - немає. 15. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом 
перiоду - вiдсутнi тому, що особлива iнформацiя протягом звiтного року не подавалась, iнформацiї про iпотечнi цiннi папери в звiтному роцi не було. З п. 15 до п. 24 "Змiсту" - iнформацiя 
вiдсутня, тому що випуску iпотечних облiгацiй не було та фонд операцiй з нерухомiстю - вiдсутнiй. п. 29 "Змiсту" - iнформацiя вiдсутня, тому що не випускалися цiльовi облiгацiї, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 

 

  



III. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" 

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

виписка ЄДР АВ№32708 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.04.2004 

4. Територія (область) 

Луганська 

5. Статутний капітал (грн) 

385068000 

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) 

5693 

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

05.10ДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ" 

46.71ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ" 

33.12РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" 

10. Органи управління підприємства 

д/н 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Луганську 

2) МФО банку 

304289 

3) поточний рахунок 

2600501004583 

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

Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" 

5) МФО банку 

300379 

6) поточний рахунок 

26006005121011 



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 

Будiвельнi та монтажнi роботи, зведення 
несучих та огороджувальних конструкцiй 
будiвель i споруд, роботи з опорядження 

конструкцiй та устаткування, захист 
конструкцiй, устаткування та мереж, види та 

умови будiвництва. 

513668 АВ 02.02.2010 
Iнспекцiя державного архiтектурно-
будiвельного контролю у Луганськiй 

областi  

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) буде продовжено. 

  

Користування надрами 3618 29.12.2004 
Державний комiтет природних ресурсiв 

України 
29.12.2018 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) буде продовжено. 

  

Користування надрами 3619 29.12.2004 
Державний комiтет природних ресурсiв 

України 
29.12.2018 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) буде продовжено. 

  

Користування надрами 3620 29.12.2004 
Державний комiтет природних ресурсiв 

України 
29.12.2018 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) буде продовжено. 

  

Користування надрами 4178 28.12.2006 
Мiнiстерство охорони навколишнього 

природного середовища України. 
28.12.2023 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) буде продовжено. 

  

Надання послуг з перевезення пасажирiв i 
вантажiв автомобiльним транспортом 

загального користування (крiм надання послуг з 

перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi) 

524212 АВ 09.03.2010 Мiнiстерство транспорту та зв`язку 

 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) необмежений. 

  

Медична практика 196216 22.01.2013 Мiнiстерство охорони здоров'я України 22.11.2022 

Опис Термiн дiї виданої лiцензiї (дозвiлу) буде продовжено. 

  

Видобування корисних копалин з родовищ, що 
мають загальнодержавне значення та включенi 

до Державного фонду родовищ та корисних 

копалин 

АВ 390921 21.12.2009 Державна геологiчна служба 

 

Опис Товариство має намiр продовжити термiн дiї лiцензiї. 

  

Вибуховi роботи 298.11.30 20.12.2011 
Державна служба гiрничого нагляду та 

промислової безпеки 
20.12.2016 

Опис Емiтент не визначився з необхiднiстю продовжувати дiю дозволу пiсля його закiнчення. 

  

_______________* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці. 



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) 

Держава в особi Мiнистерства вугiльної 
промисловостi 

33833561 
01601 32000 Шевченкiвський район м. Київ вул. Б. 

Хмельницького, буд. 4 
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) 

д/н д/н д/н д/н 0 

Усього 100 

_______________ 

* Не обов'язково для заповнення. 

  



Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 

1)Посада Генеральний директор 

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковшарь Валерiй Вiкторович 

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

4)Рік народження** 1963 

5)Освіта** вища, Днiпропетровський Гiрничий iнститут 

6)Стаж керівної роботи (років)** 25 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Перший заступник генерального директора ДП 

"Донбасантрацит" 

8)дата обрання та термін, на який обрано 22.10.2012 безстроково. 

9)Опис 

До компетенції Генерального директора належить: 1) 
організація виконання рішень Загальних зборів 

акціонерів Товариства; 2) розробка проектів бізнес-
планів, програм фінансово-господарської діяльності і 
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх 

реалізації; 3) організація ведення бухгалтерського 
обліку та звітності Товариства. Складання та надання 
Міненерговугілля України, як єдиному акціонеру, 

квартальних та річних звітів Товариства до часу їх 
оприлюднення; 4) затвердження щорічних 
кошторисів, а затвердження штатного розпису за 

погодженням з Міненерговугілля України, 
затвердження посадових інструкцій та посадових 
окладів працівників Товариства; 5) призначення 

керівників філій та представництв Товариства; 6) 
затвердження Положень про представництва та філії 
Товариства після погодження з Міненерговугілля 

України, як єдиним акціонером; 7) заслуховування 
звітів філій та представництв з питань їх фінансово-
господарської діяльності; 8) укладення та виконання 

колективного договору. Призначення та відкликання 
осіб, які беруть участь у колективних переговорах як 
представники Генерального Директора; 9) прийом та 

звільнення працівників Товариства у відповідності до 
чинного законодавства, ведення обліку кадрів, 
встановлення систем заохочень та накладення 
стягнень на працівників Товариства відповідно до 

чинного законодавства. 10) обрання аудитора 
Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати 

його послуг. Генеральний Директор має право: 1) без 
довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, 
представляти інтереси Товариства, вчиняти 

правочини від імені Товариства, видавати накази та 
давати розпорядження, обов'язкові для виконання 
всіма працівниками Товариства, 2) розпоряджатися 

коштами та майном Товариства в межах, визначених 
цим Статутом, рішеннями Загальних зборів 
акціонерів; 3) відкривати рахунки у банківських 

установах; 4) вчиняти правочини від імені 
Товариства, якщо ринкова вартість майна, робіт або 
послуг що є предметом такого правочину не 

перевищує 10 відсотків вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності Товариства, а які 
необхідно погоджувати з Загальними зборами 

акціонерів Товариства, лише після прийняття 
Загальними зборами акціонерів Товариства рішення 
про вчинення таких значних правочинів відповідно до 

положень Статуту; 5) здійснювати інші функції, які 
необхідні для забезпечення нормальної роботи 
Компанії, згідно з чинним законодавством та 

внутрішніми документами Товариства. Посадова 
особа не надала згоди на розголошення паспортних 
даних. Посадовiй особi у звiтному перiодi винагорода 

виплачувалась виключно у виглядi заробiтної плати. 
Iншої винагороди не отримував. На iнших 
пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа 

емiтента не має. Призначено на посаду Наказом 
Міненерговугілля від 22.10.2012р. №129-к/к. 
Загальний стаж керiвної роботи - 25 років. Протягом 

останніх 5 років займав посади: директор з 
виробництва, технiчний директор, в.о. генерального 
директора - голови правління. 

 

1)Посада Головний бухгалтер 

2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ступченко Людмила Василiвна 

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

особи 
д/н д/н д/н 



4)Рік народження** 1964 

5)Освіта** Вища 

6)Стаж керівної роботи (років)** 20 

7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП " Лисичанськвугiлля", головний бухгалтер 

8)дата обрання та термін, на який обрано 02.04.2001 Безстроково 

9)Опис 

Забезпечує дотримання в Товариствi встановлених 

єдиних методологiчних вимог бухгалтерського облiку, 
складання i подання у встановленi строки фiнансової 
звiтностi; органiзує контроль за вiдображенням на 

рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських 
операцiй; забезпечує перевiрку стану бухгалтерського 
облiку вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. Посадова 

особа не надала згоди на розголошення паспортних 
даних. Посадовiй особi у звiтному перiодi винагорода 
виплачувалась виключно у виглядi заробiтної плати. 

Iншої винагороди не отримувала. На iнших 
пiдприємствах не працює. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Змiн у персональному складi посадових осiб за 
звiтний перiод не було. Загальний стаж роботи - 29 
рокiв. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Попереднi 

посади: бухгалтер, ст. бухгалтер, ст. економiст, 
бухгалтер 1 категорiї, заступник головного бухгалтера. 

 

 

_______________ 

* 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. 

  



Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 

найменування 
юридичної особи 

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

ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 
директор 

Ковшарь Валерiй 
Вiкторович 

д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Ступченко 

Людмила Василiвна 
д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

_______________ 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. 

  



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

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний код 
за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 
привілейовані на 

пред'явника 

Мiнiстрество 
енергетики та 

вугiльної 
промисловостi 

України 

37471933 

01601 80000 
Шевченкiвський район 
м. Київ вул. Хрещатик, 

30 

1540272000 100 1540272000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування 

органу, який видав паспорт** 

Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 

акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 
привілейовані 

іменні 
привілейовані на 

пред'явника 

д/н д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0 

Усього 1540272000 100 1540272000 0 0 0 

_______________ 

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

** Не обов'язково для заповнення. 

  



IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Kод за ЄДРПОУ 32346015 

Місцезнаходження 02094, м. Київ, вул. Червоногвардiйська, 5, оф. 202. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3187 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.04.2003 

Міжміський код та телефон (044) 272 5321 

Факс (044) 272 5321 

Вид діяльності 
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 

послуги емiтенту 

Опис 
Укладений договiр на проведення аудиторської 
перевiрки по достовiрностi фiнансової звiтностi за 2012 
рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " 
НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Kод за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 

 

Міжміський код та телефон 044 3777265 

Факс 044 279-12-49 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 

Опис 

Товариство уклало договiр з ПАТ "Нацiональний 
депозитарiй України" на обслуговування випуску 
акцiй в бездокументарнiй формi iснування. 

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю 
не потребує отримання лiцензiї. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП 
"МАГIСТР" - Луганська фiлiя _БIГ_ Товариства з 
обмеженою вiдповiдальнiстю _НВП_Магiстр_ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Kод за ЄДРПОУ 34045290 

Місцезнаходження 
01013, м. Київ, вул. Промислова, буд. 1, адм. 
корп. лiт А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286642 



Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ 
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон 044, 3901607 

Факс 044, 3901607 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис 
Укладений договiр на обслуговування рахункiв у 
цiнних паперах акцiонерiв емiтента. Дiє напiдставi 
копiї лiцензiї. 

 

  



1.Інформація про випуски акцій 
 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 
вартість 
(грн.) 

Частка у 

статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.08.2005 365/1/05 

Державна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000178008 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.25 1540272000 385068000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та на зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась, цінні папери не розміщувались. Лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових бiржах не було. Додаткова емiсiя не проводилась. Згідно Наказу МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ від 5 квітня 2013 року N 154 "Про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ "Лисичанськвугілля" проведена дематеріалізація випуску цінних паперів 
емітента. 

  

 

  



Опис бізнесу 
 

У Лисичанських шахтарiв найбагатiша iсторiя. Джерела гiрництва на землi лисичанськiй йдуть далеко у глиб вiкiв. У 1725 роцi в Лисичому Байрацi закладена перша казенна шахта для потреб 
Луганського ливарно-чавунного заводу , а в 1836 р. введена в експлуатацiю шахта "Капiтальна", а згодом - багато iнших. 21 травня 1872 року затверджується Положення про Лисичанську 
штейгерську школу, яка виростила тисячi висококвалiфiкованих фахiвцiв. Лисичанська група шахт стала складовою частиною тресту "Артемвугiлля". У 1935 р. був створений самостiйний трест 
"Лисичанскьвугiлля". В червнi 1938 року пiсля роздiлення Донецької областi на Сталiнську i Ворошиловградську, було створено комбiнат "Донбасвугiлля". На його базi створюються в серпнi 1938 

року комбiнати: - "Сталiнвугiлля" - "Ворошиловградвугiлля" - "Ростоввугiлля". До комбiнату "Ворошиловградвугiлля" увiйшли всi вугiльнi трести нашої областi, в тому числi i "Лисичанськвугiлля". 
У 1970 роцi була проведена реформа у Вуглепромi. Вугiльнi трести скасовуються, створюються бiльш великi одиницi - комбiнати. Їх мета: полiпшити оперативне управлiння, скоротити 
управлiнський апарат. У м. Первомайську створюється комбiнат, куди увiйшла i Лисичанська група шахт. У 1976 роцi комбiнати стали називатися виробничими об`єднаннями. Знаходження 

штату управлiння у вiддаленнi вiд основної лiнiї фронту боротьби за вугiлля зазначилося на зниженнi об`єму видобутку вугiлля лисичанською групою шахт. Громадськi органiзацiї Лисичанська 
добилися повернення важелiв управлiння шахтам в рiдне мiсто. I в 1981 роцi вийшов наказ Мiнвуглепрому УРСР вiд 30.01.81 р. № 19 про вiддiлення з "Первомайськвугiлля" Лисичанської групи 
шахт i створення на їх базi виробничого об`єднання "Лисичанськвугiлля". До Виробничого об'єднання "Лисичанськвугiлля" увiйшли наступнi шахти: - "Кремiна", - iм. Г.Г. Капустiна, - 

"Привiльнянська", - "Новодружеська", - iм. Д.Ф. Мельникова, - "Чорноморка" (iм. 50-рiчницi Радянської України), - "Матроська", - iм. Войкова. У 1996 роцi наказом Мiнiстерства Мiнпаливенерго 
вiд 06.12.96 р. № 592 Виробничого об'єднання "Лисичанськвугiлля" в результатi корпоратизацiї було перетворено в ДХК "Лисичанськвугiлля", а наказом Мiнпаливенерго України вiд 29.12.2002 
р. № 775 ДХК "Лисичанськвугiлля" шляхом реорганiзацiї перетворена у Державне пiдприємство "Лисичанськвугiлля". Структура ДП "Лисичанськвугiлля": 1. Шахта iм. Г.Г. Капустiна 2. Шахта 

"Привiльнянська" 3. Шахта "Новодружеська" 4. Шахта iм. Д.Ф. Мельникова 5. Автобаза 6. Iнформацiйно-обчислювальний центр 7. Вузол виробничо-технологiчного зв`язку 8. Шахтобудiвельне 
управлiння 9. Навчально-курсовий комбiнат 10. Управлiння по забезпеченню i збуту продукцiї. Вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю пiдприємств" вiд 15 червня 1993 
року № 210/93, Положення про порядок корпоратизацiї пiдприємств, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1993 року №508, Методики оцiнки майна, затвердженої 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 грудня 2003 року № 1891 та на виконання наказу Мiнiстерства економiки України вiд 27 серпня 2003 року №232 "Про затвердження перелiку 
пiдприємств Мiнiстерства палива та енергетики, що пiдлягають корпоратизацiї та графiка її проведення", наказiв Мiнстерства палива та енергетики України вiд 10 вересня 2003 року № 471 "Про 
корпоратизацiю пiдприємств вугiльної промисловостi", вiд 30 вересня 2003 року № 534 "Про створення комiсiй з iнвентаризацiї майна та корпоратизацiї державного пiдприємства 

"Лисичанськвугiлля" та змiнами до нього (наказ вiд 5 грудня 2003 року № 721) на пiдприємствi проведена корпоратизацiя. У 2012 році відповідно рішення акціонера змінено найменування 
Товариства. Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №319 від 23.05.2012 року затверджений Статут ПАТ "Лисичанськвугілля", а 06.06.2012 року проведено 
реєстрацію змін до установчих документів ПАТ "Лисичанськвугілля". Протягом звiтного року iнших важливих подiй розвитку (в тому числi злиття, подiл, приєднання, видiл) не було. 

Вiдкрите акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля" засноване вiдповiдно до наказу Мiнпаливенерго України вiд 12.02.2004 р. № 91, "Про створення вiдкритого акцiонерного товариства 

"Лисичансьвугiлля" шляхом перетворення державного пiдприємства "Лисичанськвугiлля". У 2012 році найменування змінено на Публічне акціонерне товариство "Лисичанськвугілля". Фiлiй, 
дочiрнiх пiдприємств та представництв немає. До складу Товариства входять наступнi вiдокремленi пiдроздiли: 1. ВП шахта iм. Г.Г. Капустiна - видобуток вугiлля, м. Привiлля, Луганська область; 
2. ВП шахта Привiльнянська - видобуток вугiлля, м. Привiлля, Луганська область; 3. ВП шахта Новодружеська - видобуток вугiлля, м. Новодружеськ, Луганська область; 4. ВП шахта iм. Д.Ф. 

Мельникова - видобуток вугiлля, м. Лисичанськ, Луганська область; 5. ВП "Автобаза" - автопослуги, м. Лисичанськ, вул. Войкова, 20; 6. ВП "Iнформацiйно-обчислювальний центр" - 
iнформацiйне обслуговування та обчiслювальнi роботи, м.Лисичанськ вул. Малиновського, 1; 7. ВП "Шахтобудiвельне управлiння" - шахтобудiвництво та ремонт гiрничих виробок, м. 
Лисичанськ, вул. Пирогова, 5; 8. ВП "Вузол виробничо-технiчного зв`язку" - послуги зв`язку, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 4; 9. ВП "Навчально-курсовий комбiнат" - пiдготовка кадрiв, м. 

Лисичанськ, вул. П.Морозова, 47; 10. ВП "Управлiння по забезпеченню та збуту продукцiї" - збут вугiлля, м. Лисичанськ, вул. Малиновського, 1; 11. ВП " Санаторiй-профiлакторiй " Привiлля"- 
вiдпочинок та оздоровлення працiвникiв. Вiдокремленi пiдроздiли забезбечують стабiльне функцiонування Товариства, а саме: забезпечують зв`язок, автопослуги, пiдтримують в робочому станi 
шахтнi виробки, тощо. Основними користувачами вугiлля є теплоелектростанцiї. Змiн, в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом, не було. 

1. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 5608 осiб 2. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 68 осiб 3. середня чисельнiсть осiб, якi працюють за 
сумiсництвом - 17 особи 4. Чисельнiсть працiвникiв , якi працюють на умовах неповного робочого дня -0 осiб 5. Фонд оплати працi -328311,9 тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився на 12237,8 
тис.грн. у порiвняннi з 2012 р. На пiдприємствi постiйно працює навчально-курсовий комбiнат з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв Товариства, по закiнченню яких 
працiвник отримує квалiфiкацiйне посвiдчення. 

Емітент не належить до будь-яких обєднань підприємств 

Емітент не проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами спільну діяльність. 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було. 

Істотні положення облікової політики згідно наказу про облікову політику: " . . . 10.1.1. Перше застосування МСБО / МСФЗ Перша фінансова звітність Товариства, відповідно МСФЗ (перший 
річний комплект фінансової звітності, щодо підготовки якого робиться чітка заява про повне дотримання МСФЗ) складається за 2012 рік. Подання та розкриття інформації, що відповідає вимогам 

МСБО 1. Порівняльна інформація представлена у відношенні одного попереднього періоду - 2011 року (вхідні залишки бухгалтерських рахунків станом на 01.01.2012 року). У примітках 
розкривається інформація, що містить виклад суттєвості облікової політики, характер основних коригувань статей та їх оцінок, які потрібні для приведення у відповідність до МСФЗ і розкриті 
шляхом узгодження нерозподіленого прибутку, розрахованого за П(С)БО та МСФЗ, наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу,склад 

грошових коштів, склад статей звіту про рух грошових коштів. 10.1.2. Визнання доходів та витрат Визнавати доходи відповідно до МСБО 18 "Дохід". В складі інших сукупних доходів Товариства 
відображати різницю між амортизацією, розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу та амортизацією, розрахованою на основі первинної вартості активу. Сума такої різниці 
переводиться зі складу резерву переоцінки активу до складу інших сукупних доходів. При вибутті активу резерв переоцінки, який відноситься до конкретного активу, який продається, 

переноситься до складу інших сукупних доходів. Отримане бюджетне фінансування на капітальне будівництво та державну підтримку на собівартість у відповідності до МСБО 20 "Облік 
державних грантів та розкриття інформації про державну допомогу", відображати двома методами: як зменшення вартості активів, на побудову яких отримано фінансування, та в складі доходу, 
шляхом зменшення відповідних витрат. Відображати суми отриманої підтримки на собівартість шляхом зменшення суми собівартості. Бюджетне фінансування, отримане на капітальне 

будівництво необоротних активів обліковувати у складі довгострокових зобов'язань до моменту готовності активу до використання, після чого на вартість отриманого фінансування зменшити 
вартість активу. У зв'язку з відсутністю у МСФЗ окремих положень про витрати майбутніх періодів, вартість матеріалів довгострокового використання, яка відноситься до запасних частин та 
обладнання, обліковується в якості запасів та відноситься до складу поточних витрат, крупні запасні частини та резервне обладнання класифікуються як основні засоби. Також, якщо матеріали 

довгострокового використання можуть використовуватись лише пов'язано з експлуатацією основного засобу, то вони класифікуються як основні засоби. Витрати майбутніх періодів, пов'язані з 
передплатою видань та іншими передплатами класифікуються в якості поточної дебіторської заборгованості за статтею "Передплати". 10.1.3. Основні засоби Визнання, оцінку та облік основних 
засобів, інших необоротних активів, незавершеного будівництва здійснювати відповідно до МСБО 16 "Основні засоби". Ліквідаційну вартість основних засобів приймати на рівні попередньо 

оціненої суми, що її можна отримати на час визнання активу об'єктом основних засобів, який амортизується від його вибуття після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, 
якщо актив є застарілим та перебуває в стані, очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації. В тому випадку, якщо ліквідаційна вартість активу є незначною, і її вплив на суму 
розрахованої амортизації є незначним, то таку ліквідаційну вартість прийняти рівною нулю відповідно до п. 53 МСФЗ 16 "Основні засоби ". У разі наявності факторів знецінення активів 

відображати основні засоби за вирахуванням збитків від знецінення, відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Амортизацію основних засобів нараховувати за прямолінійним та 
виробничим методами на основі індивідуально встановлених очікуваних строків корисного використання відповідних активів та розміру очікуваної економічної вигоди. Основні засоби 
класифікувати за наступними групами: Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Багаторічні насадження Інші основні засоби Інші 

необоротні матеріальні активи Порогом суттєвості для здійснення дооцінки або зменшення корисності об'єктів обліку прийняти величину, яка дорівнює 10% відхилення балансової вартості 
об'єктів необоротних активів від їхньої справедливої вартості. У зв'язку з відсутністю в МСФЗ 16 "Основні засоби" поняття малоцінних необоротних активів, у місяці відпустки малоцінних 
необоротних матеріальних активів зі складу в експлуатацію (у т.ч. придбаних за рахунок бюджетних коштів) амортизацію нараховувати в розмірі 100% їх вартості і здійснювати кількісний облік 
по місцях експлуатації по матеріально-відповідальним особам до моменту їх списання. Незавершені капітальні інвестиції розглядати як складову основних засобів, амортизація якого ще не 

почалась, оскільки стан активу не є придатним до використання. Ліквідаційна вартість та строк корисної експлуатації активів переглядається на кінець кожного фінансового року та, якщо 
очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображати як зміну в обліковій оцінці відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". 10.1.4 
Нематеріальні активи Визнання, оцінку та бухгалтерський облік нематеріальних активів здійснювати відповідно до вимог МСФО 38 "Нематеріальні активи". Визнавати об'єктами нематеріальних 

активів немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, в разі вірогідності надходження майбутніх економічних вигод, та достовірної оцінки такого активу. На 
етапі дослідження та розробок нематеріальних активів відносити витрати на створення активу до складу поточних витрат. З моменту, коли нематеріальний актив відповідає критеріям визнання 
активу (актив стає ідентифікованим, контрольованим, та принесе майбутні економічні вигоди), нематеріальний актив оцінюється за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої суми 

амортизації. Амортизацію нараховувати рівномірними сумами, виходячи з встановленого строку корисної експлуатації. На дату звіту нематеріальні активи обліковуються за моделлю собівартості, 
при якій враховується накопичена сума амортизації а також суми зменшення корисності, відповідно до МСБО 36 "Зменшення корисності активів". 10.1.5. Запаси Товарно-матеріальні цінності 
визнавати, оцінювати і враховувати згідно вимогам МСФО 2 "Запаси". Запаси оцінюються за вартістю придбання (виготовлення) або чистою вартістю реалізації. Метод оцінки вартості вибуття 

запасів визначається за ідентифікованою вартістю. Суму вартості списання запасів визнавати в якості витрат та відносити до витрат на собівартість. Запаси, що виготовляються власними силами 
підприємства, зараховувати на баланс за їх виробничою собівартістю. При відпуску запасів, а саме: готової (товарної) вугільної продукції, незавершеного виробництва здійснювати оцінку за 
методом середньозваженої собівартості. Оцінка проводиться щодо кожної одиниці запасів, щомісячно (на останній день звітного місяця) та на дату балансу. 10.1.6 Капітал Товариства В складі 

власного капіталу обліковувати випущений капітал та резерв дооцінки необоротних активів. 10.1.7 Довгострокові зобов'язання Довгострокові зобов'язання оцінювати за справедливою вартістю 
отриманих активів за вирахуванням витрат на залучення таких активів. В складі довгострокових зобов'язань обліковувати визнані відстрочені податкові зобов'язання, розраховані відповідним 
чином, довгострокові забезпечення, та цільове фінансування. 10.1.8. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість - це договірні вимоги, пред'явлені покупцям та іншим особам на 

отримання грошових коштів , товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна (одержання очікується протягом поточного року або 
операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як поточна). Виходячи з договірних умов взаєморозрахунків з покупцями та іншими 
контрагентами, вся дебіторська заборгованість по суті класифікується як поточна, якщо термін її погашення не перевищує року або операційного циклу за умовами договору. Дебіторська 

заборгованість класифікується як: 1) торгова дебіторська заборгованість (яка виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і послуги) і 2) неторгова (інша) 
дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість відображається за вартістю, в розмірі якої очікується отримання компенсації за проданий товар та надані послуги за вирахуванням суми 
сумнівної заборгованості. Резерв сумнівної дебіторської заборгованості необхідно створювати, відповідно до п.64 МСБО (ІАЅ) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Розрахунок резерву 

проводити на підставі проведеної оцінки платоспроможності основних дебіторів і аналізу термінів існування заборгованості. Резерв створювати за рахунок поточних витрат підприємства. 10.1.9. 
Авансові платежі постачальникам Аванси, надані постачальникам, відображати за собівартістю. Зі складу авансів постачальникам вираховувати суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого 
строк відшкодування згідно норм податкового законодавства не настав. Передплату за орендні платежі, передплату за торговий патент та за підписку на періодичні видання відносити до складу 

авансових платежів. 10.1.10. Забезпечення наступних витрат та платежів В ході експлуатації шахт в підприємства виникає конструктивне зобов'язання на відновлення навколишнього 
середовища, у відповідності до норм МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи на шахтах". Оскільки основні засоби відображаються у звітності за переоціненою моделлю, то 
сума такого забезпечення вже включена в поточну переоцінену вартість основних засобів. Розмір такого забезпечення визначається на рівні встановлених умов експлуатації шахт, визначених в 

наданих підприємству дозволах на користування надрами, а також інших конструктивних зобов'язань по відновленню навколишнього природного середовища в рамках зобов'язань на 
державному рівні (приведення нормативно-правової бази України до вимог ЄС в плані розвитку паливно-енергетичного комплексу), а також, виходячи з оцінки ризику аварійності експлуатації 
шахт та пов'язаних витрат з відновленням їх діяльності. Витрати на створення резерву на відновлення оточуючого середовища включаються в первісну вартість активу у відповідності до МСБО 



16 "Основні засоби". Створювати забезпечення наступних виплат працівникам на відпустки, щомісячно виходячи з фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. Коефіцієнт 
розраховується виходячи з даних попередніх звітних періодів з урахуванням поправки на інформацію звітного періоду. 10.1.11. Податок на прибуток Облік податку на прибуток здійснювати 
відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Нарахування поточного податку на прибуток здійснювати згідно з податковим законодавством України в сумі податку на прибуток з 

оподатковуваного доходу, відображеного Товариством у його податкових деклараціях. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових різницях. Відстрочені 
податкові активи визнаються щодо всіх неоподатковуваних тимчасових різниць та перенесення на наступні періоди невикористаних податкових активів і невикористаних податкових збитків, 
якщо є ймовірним отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, щодо якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні періоди невикористані 

податкові активи і невикористані податкові збитки. 10.1.12. Виплати працівникам Облік всіх виплат працівникам здійснювати згідно МСБО 19 "Виплати працівникам. Короткострокові виплати 
працівникам визнавати у складі зобов'язань. До короткострокових зобов'язань не застосовувати актуарних припущень, оскільки не отримується актуарний прибуток чи збиток. Виплати по 
закінченню трудової діяльності з визначеним внеском, чи визначеною виплатою, відносно яких необхідно здійснювати розрахунок актуарних та інвестиційних ризиків, не проводити. 10.1.13. 

Межа суттєвості Встановити межу суттєвості на рівні 5 відсотків до загальної валюти звіту про фінансовий стан. 10.1.14 Витрати на позики Витрати на позики обліковувати та відображати у 
фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 23 "Витрати на позики". Витрати на позики (процентні та інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових коштів) визнавати як 
витрати того періоду, в якому вони понесені, крім витрат включених до собівартості кваліфікованих активів. До кваліфікованих активів відносити необоротні активи, період створення яких 

перевищує три місяці. . . . " 

Основним видом продукцiї ПАТ "Лисичанськвугiлля" є кам`яне вугiлля марки ДГР-200. Рядове вугiлля реалiзується на виробничо-технiчнi потреби шахт, робiтникам i пенсiонерам згiдно 
колективних договорiв, та iншим споживачам за прямими договорами. ПАТ "Лисичанськвугiлля" вiдвантажує рядове вугiлля згiдно договору на збагачувальнi фабрики Луганської областi: ГЗФ 
"Луганська", ГЗФ "Бiлорiченська", ГЗФ "Криворiзька", АТ "Луганська вугiльна компанiя". Збагачувальнi фабрики вiдвантажують в адресу ТЕС енергетичний концентрат марки ДГСШ класу 0-13 

мм. Збагачене вугiлля реалiзується через оптовий ринок енергетичного вугiлля (ОРЕВ) згiдно складеного договору про поставку з ДП "Вугiлля України". Ступiнь використання основних засобiв 
складає близько 85%. Основнi засоби знаходяться в м. Лисичанськ, Новодружеськ, Привiлля та прилеглих пiдземних дiлянках. На дiяльнiсть товариства впливають екологiчнi питання: 
водоочистки, розташування породних вiдвалiв, рекультивацiя землi. Для пiдземного видобутку вугiлля сировина не потрiбна. При вiдвантаженнi вугiлля, в зимовий перiод, здiйснюється обробка 

спецiальними речовинами. У зимовий перiод зростає попит на вугiльну продукцiю на ТЕС. Основним ризиком Товариства є його економiчна незбалансованiсть. Витрати перевищують доходи вiд 
реалiзацiї та певною мiрою не покриваються коштами, якi видiляються з державного бюджету згiдно розрахунку Товариства. Для зменшення ризикiв необхiдно збiльшувати видобуток вугiлля з 
високою якiстю та збiльшувати обсяг реалiзацiї вугiлля. Реалiзацiя вугiлля здiйснюється на загальнодержавному та регiональному ринку. Основними конкурентами ПАТ "Лисичанськвугiлля" на 

загальнодержавному та регiональному ринках є вугiльнi пiдприємства пiдпорядкованi Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi України. Для стабiльної роботи шахт по видобутку 
вугiлля необхiднi послуги з електроенергiї та водопостачання. Основним постачальником електроенергiї є ДП "Регіональні електричні мережі", водопостачальником - КСП 
"Лисичанськводоканал". За 2013 рік видобуток вугілля ПАТ "Лисичанськвугiлля" складає 522,2 тис.тон при планi 700 тис.тон, план виконано на 74,6%. В порiвняннi з минулим роком на 77,9%. 

За звiтний перiод вироблено товарної продукцiї на 101792,6 тис.грн, що складає 48,6 % до плану (209444 тис.грн.). В порiвняннi з минулим роком виробництво товарної продукцiї знижено на 
57808,2 тис.грн. Проблеми зі збутом вугільної продукції вплинули на виробництво товарної продукції. Собівартість 1 тонни вугільної продукції в 2013 р. склала 4015,53 грн. (+1545,81 Грн. До 
плану). Опорною шахтою, як і раніше є шахта ім. Д.Ф.Мельникова, яка видобула в 2013 році 450,0 тис.тн вугілля (на 26,2 тис.тн. 6,2% більше, ніж у 2012 році), що склало 86,2% у загальному 

обсязі видобутку по ПАТ «Лисичанськвугілля» по: шахті ім. Г.Г. Капустіна - 8,9% шахті «Привольнянська» - 2,7% шахті «Новодружеська» - 2,2%. 

Протягом п'яти рокiв основним вiдчуженням активiв було: продаж застарiлих транспортних засобiв на суму 39 тис.грн, будiвлi недiючого дитсадка "Казка" на суму 49 тис.грн; будiвлi складу на 
суму 101 тис. грн. передача в комунальну власнiсть територiальної громади м. Лисичанська дитячого садка "Червоний капелюшок" з залишковою вартiстю 542 тис.грн, дитячого садка "Росинка" 
з залишковою вартiстю 38 тис.грн, дитячого садка "Струмок" з залишковою вартiстю 29 тис.грн, 110 квартирного будинку з залишковою вартiстю 2811 тис.грн; 4-х квартирного будинку з 

залишковою вартiстю 95 тис.грн: передано безкоштовно на баланс ГП "Ровенькиантрацит" 4 одиницi автотранспорту первiсної вартiстю 1741тис.грн. без залишкової вартостi; списання морально 
та фiзично зношеного обладнання на суму 81,5 тис.грн. Товариство за 2012 рік придбало основні засоби на загальну суму 68331 тис.грн, в т.ч. будівлі, споруди та передавальні пристрої - 8298 
тис.грн. машини та обладнання - 54023 тис.грн; транспортні засоби - 73 тис.грн; інструменти та прилади - 685 тис.грн; інші основні засоби - 445 тис.грн; малоцінні необоротні матеріальні активи 

4807 тис.грн. Основним відчуженням активів було: передача в комунальну власність територіальної громади м. Лисичанська дитячого майданчика, вимощень з асфальтовим та щебеневим 
покриттям, зелених насаджень на прибудинковій території 110-квартирного будинку загальною залишковою вартістю 76 тис.грн; списання морально та фізично зношеного обладнання на суму 
4263 тис.грн. У 2013 році введені в експлуатацію 5 прохідницьких комплексів виробництва КНР, що дозволило шахті досягти обсягів проведення гірничих виробок, що не досягалися вже більше 

20 років. Ведеться капітальне будівництво нового допоміжного ствола на шахті ім. Д.Ф. Мельникова. Освоєно 14 млн. грн. капіталовкладень. На вугільному скиповому підйомі шахти ім. Д.Ф. 
Мельникова була замінена підйомна машина,яка відслужила свій термін експлуатації і змонтована нова система управління АЗКД. Замінено вугільні завантаження, виконаний ремонт кріплення 
скіпового ствола, замінені кліті у допоміжному стволі. Також товариством за 2013 рік придбано основних засобів на загальну суму 270142 тис.грн, в т.ч. будівлі, споруди та передавальні пристрої 

- 43 тис.грн; машини та обладнання - 266732 тис.грн; транспортні засоби - 86 тис.грн; інструменти та прилади - 847 тис.грн; інші основні засоби - 1011 тис.грн; малоцінні необоротні матеріальні 
активи - 1423 тис.грн. За бюджетні кошти була отримана апаратура контролю шахтної атмосфери на суму 1846 тис.грн. За кредитні кошти Державного Банку Розвитку КНР було отримано 
гірничо-шахтне обладнання на суму 264834 тис.грн. За кредитні кошти вітчизняних постачальників придбано обладнання на суму 1295 тис.грн. За звітний рік придбано основних засобів за 

власні кошти на суму 2099 тис.грн, отримано безкоштовно - на суму 80 тис.грн. Основним відчуженням активів було: зняття з балансу приватизованих житлових будинків в кількості 27 одиниць 
з залишковою вартістю 490 тис.грн; списання моральне та фізично зношеного обладнання без залишкової вартості в кількості 205 одиниць, первісна вартість яких складає 157 тис.грн. 

Правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема укладених протягом звітного року між емітентом або його 
дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку не було. 

За видом економiчної дiяльностi ПАТ "Лисичанськвугiлля" займається видобутком кам'яного вугiлля тому обладнання, що використовується у виробничiй дiяльностi розподiляється на: комплекти 

мехкрiплення, очиснi комбайни, прохiдницькi комбайни, породонавантажувальнi машини, скребковi конвеєри, стрiчковi конвеєри, електровози. Всi основнi засоби знаходяться на виробничих 
дiлянках у шахтах на територiї мiста Лисичанська та прилеглих районах. На використання основних засобiв мають вплив екологiчнi питання, а саме: пiдвищення рiвня грунтових вод, а також 
необхiднiсть розташування териконiв. Товариство має основні засоби виробничого та невиробничого призначення. Первісна вартість основних засобів складає 1565765 тис грн. Ступiнь зносу 

основних засобiв становить 19,8%. Ступiнь використання складає 75-85% у залежності від виду основних засобів. Сума нарахованого зносу складає 309369 тис грн. Товариство постійно 
використовує у виробничій діяльності всі основні засоби, окрім тих, що знаходяться у ремонті та тимчасовій консервації. Товариство має плани капiтального будiвництва, розширення та 
удосконалення основних засобiв. У 2012р. підписаний комерційний контракт із компанією "Тианди Сайенс енд Технолоджи До, ЛТД" (КНР) на поставку гірничо-шахтного обладнання для 

модернізації шахти ім. Д.Ф. Мельникова на суму 59,4 млн. долл. США. Протягом 2012-2013 року отримане та монтується нево прохідницьке обладнання. Робота 2-х комплексно-механізованих 
вибоїв на шахті ім. Д. Ф. Мельникова й ім. Г.Г.Капустіна значно поліпшили показники роботи ПАТ "Лисичанськвугілля" по видобутку вугілля в 2012-2013 році. У 2013 році вступила в активну 
фазу реалізація українсько-китайського пілотного проекту з техперевооружению та модернізації шахти ім. Д.Ф. Мельникова. Отримано 5 прохідницьких комплексів і обладнання для очисних 

вибоїв китайського виробництва , придбані за рахунок кредитних коштів державного банку розвитку КНР. У лютому введена в експлуатацію 1 південна лава пл. k8 , оснащена китайською 
технікою . Вперше за останні 20 років , у вересні п.р. лавою було видобуто 40,9 тис. тонн вугілля. Вперше за історію шахти середньодобове навантаження на лаву в робочі дні склала 1706 тн / 
добу. ; а максимальна - 2354 тн / добу. У березні - квітні 2013р введені в експлуатацію 5 прохідницьких комплексів виробництва КНР , що дозволило шахті досягти обсягів проведення гірничих 

виробок , що не досягалися вже більше 20 років. У липні 2013р. бригадою Хобти Р.В. пройдено 303 м 1 північного конвеєрного штреку пл. k8 гір . 885 м , що є максимальним досягненням з 
червня 1988 р. У листопаді бр . Лузяніна А.Г. пройдено 230 м монтажної камери 1 північної лави пл. l6 . Для підвищення рівня безпеки праці на шахті ім. Д.Ф. Мельникова прийнята в роботу в 
керуючому режимі система УТАС . У жовтні 2013р на вугільному скиповом підйомі шахти ім. Д.Ф. Мельникова протягом 9 днів була замінена підйомна машина , відслужила свій термін 

експлуатації і змонтована нова система управління АЗКД . Замінено вугільні завантаження , виконаний ремонт кріплення скіпового ствола , замінені кліті у допоміжному стволі. Значно поліпшено 
побутові умови трудящих. Побудовано дві нові лазні на 700 чол. на шахті ім. Д.Ф. Мельникова. Товариство не має обмеження на використання майна. Частина основних засобів знаходиться у 
податковій заставі. 

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є економiчна та соцiальна нестабiльнiсть суспiльства: висока вартiсть кредитних коштiв, значне коливання курсу валют, високий 

податковий тиск, економiчна криза, внаслiдок чого пiдвищуються ризики як виробництва так i несвоєчасних розрахункiв. 

За звiтний перiод всього було нараховано штрафiв, пенi, неустойки у сумi 20,4 млн.грн. 

Полiтика Товариства щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на: безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної господарської дiяльностi; фiнансування технiчного 
переозброєння пiдприємства. Товариство має нелiквiдний баланс, тобто у нього недостатньо поточних активiв для погашення зобов'язань. Воно не може погасити термiновi зобов'язання та має 

зовнiшнi ознаки неплатоспроможностi. Власний оборотний капiтал вiдсутнiй. Товариство частково фiнансується за рахунок коштiв державного бюджету, оскiльки собiвартiсть видобутого вугiлля 
значно перевищує договiрнi цiни. Платоспроможнiсть Товариства залежить вiд своєчасного отримання фiнансування. У 2013 роцi джерелом фiнансування капiтальних витрат на технiчне 
переобладнання, реконструкцiю та розширення виробництва є бюджетне фiнансування та кредитні кошти. Бюджетне фiнансування надходить за програмою "Державна пiдтримка будiвництва та 

технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам"яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу". Коефіцієнт загальної ліквідності становить 0,308 що менше нормативного значення 1,00 
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,024 що менше нормативного значення 0,25 Коефiцiєнти лiквiдностi доводять, що товариство не має достатньо коштiв для покриття заборгованостi. 

Товариство не має укладених , але не виконаних договорiв. 

Програмою розвитку гірничих робіт на 2014 рік передбачається забезпечення видобутку 750 тис.тн ( +228 тис.тн до 2013 року ), проведення гірничих виробок всіх - 8,1 км , в т.ч. розкривних і 

підготовчих - 6,4 км . Намічено введення двох нових лав , із них 1 північна лава пл. l6 , обладнана китайською технікою на ш . ім. Д.Ф. Мельникова здана в експлуатацію 20 лютого 2014 року. 
На ш . ім. Г.Г. Капустіна 81 західна лава пл. l1 , обладнана комплексом 2КД - 90 буде здана в експлуатацію наприкінці березня 2014 року. У 2014 році буде підготовлена гірничими роботами 1 
північна лава пл. l5 на ш . ім. Д.Ф. Мельникова , яка буде оснащена китайською технікою . За 2 місяці поточного року очікуваний видобуток по ПАТ «Лисичанськвугілля» складе 114,8 тис.тн , що 

вище відповідного періоду 2013р. на 18,2 тис.тн. За цей же період буде пройдено - 1105м розкривних і підготовчих гірничих виробок , що на 484 м вище 2013 року. Розроблено програму 
поетапного збільшення видобутку до 3,0 тис. тн / добу. по шахті ім. Д.Ф. Мельникова , для реалізації якої потрібно 37 млн. грн. Це дозволить ПАТ « Лисичанськвугілля » здобути 860 тис. тн 
вугілля , що забезпечить своєчасну виплату заробітної плати та повернення 50 млн. грн. кредитних коштів у 2014 році. Програмою передбачено отримати товарну продукцію в обсязі 377,5 

тис.тн на суму 178,8 млн.грн. , Що більше ніж у 2013 році на 195,4 тис.тн , або на 77,0 млн.грн. Очікувана собівартість товарної продукції складе в 2014 році 816,9 млн.грн. , На 1 тонну - 2163,4 
грн. , Що нижче сформованої в 2013 році на 1852,13 грн. Продуктивність праці робітників з видобутку вугілля в 2014 році складе - 15,2 тн / міс. 

Товариством не витрачались кошти на дослiдження та розробки. 

Iнформацiя про позови поданi пiдприємством Дата вiдкриття провадження у справi; Вiдповiдач; Третi особи; предмет позову; Цiна позову тис. грн.; Суд; Опис справи 17.11.2010 ДП 

"Первомайськвугiлля" ш. "Первомайська" стягнення заборгованостi за транспортерну стрiчку 37,674 Господарський суд Луганської областi в станi розгляду УПФУ в м. Лисичанську скасування 
рiшення про застування фiнансових санкцiй 114 Луганський окружний адмiнiстративний суд в станi розгляду Iнформацiя про позови, поданi до ПАТ "Лисичанськвугiлля" Дата вiдкриття 
провадження у справi; Позивач; Третi особи ; Предмет позову; Цiна позову тис. грн.; Суд; Опис справи 28/12/2012 № 11/913/87/13Г "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" в особі 



Сєвєродонецького виробничого управління підземного зберігання газу філія Управління магістральних газопроводів "Донбастрансгаз" в м. Сєвєродонецьк про стягнення заборгованостi в сумі 
411766,85 грн Господарський суд Луганської області. В станi розгляду 

Iншої iнформацiї немає. 

 

  



Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 

 

Найменування основних засобів 

Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.) 

на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 

1. Виробничого призначення: 882942 1256396 0 0 882942 1256396 

будівлі та споруди 423959 426699 0 0 423959 426699 

машини та обладнання 138427 368657 0 0 138427 368657 

транспортні засоби 1237 873 0 0 1237 873 

інші 319319 460167 0 0 319319 460167 

2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 882942 1256396 0 0 882942 1256396 

Опис Загальна ступiнь зносу основних засобiв становить 19,8%. На кiнець року балансова вартiсть основних засобiв збiльшилась за рахунок прибуття нових 
основних засобiв . Ступiнь використання складає 70-95% у залежностi вiд виду основних засобiв. Недостатня ступiнь використання обумовлена 
неповним забезпеченням запасними частинами та частковим моральним зносом обладнання. На балансi Товариства знаходяться об'єкти невиробничого 

призначення. Основнi засоби у звiтному перiодi Товариство не орендувало. В 2013 роцi передавали в оренду примiщення адмiнiстративних будiвель ВП 
"IОЦ", ВП "НКК", ВП "ШБУ", ВП "УЗЗП" АТ "Лисичанськвугiлля" строком на 1 рiк. Є обмеження на використання частини основних засобiв, якi 
знаходяться в податковiй заставi. 

 

  



Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -339452 -30653 

Статутний капітал (тис. грн.) 385068 385068 

Скоригований статутний капітал (тис. грн) 385068 385068 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до 
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв 

України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 
Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-339452.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(385068.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного 

кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому 
порядку.Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 1523 тис.грн.Це свiдчить про те, що згiдно статi 
155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї. 

 

  



Інформація про зобов'язання емітента 
 

Види зобов'язань Дата виникнення 
Непогашена частина боргу (тис. 

грн.) 
Відсоток за користування коштами 

(відсоток річних) 
Дата погашення 

Кредити банку X 679751 X X 

у тому числі:   

Короткостроковий кредит АКБ "Надра" 03.09.2003 169 22 05.12.2006 

Короткостроковий кредит АППБ "Аваль" 30.03.2004 119 21 30.12.2005 

Довгостроковий кредит банку 25.05.2012 679463 7.05 31.12.2020 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

д\н  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

д\н  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

д\н  0 0  

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

д\н  0 0  

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

X 0 X X 

д\н  0 X  

Податкові зобов'язання X 19113 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 40420 X X 

Інші зобов'язання X 1043321 X X 

Усього зобов'язань X 1782605 X X 

Опис: Зобов'язань за цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. 

 

  



Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

№ з/п 
Основний вид 

продукції* 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

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

у грошовій формі 
(тис.грн.) 

у відсотках до всієї 
виробленої продукції 

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

у грошовій формі 
(тіс. грн.) 

у відсотках до всієї 
реалізованої продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Видобуток вугiлля, 

реалiзацiя готової 
вугiльної продукцi 

522,2 тис т 113159 100 208,9 тис т 115490.8 99.4 

_______________ 

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі. 

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо. 

  



Інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

№ з/п Склад витрат* 

Відсоток від 
загальної 

собівартості 
реалізованої 

продукції (у 
відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 14 

2 Витрати на оплату працi 55 

3 Вiдрахування на соцiальнi заходи 23 

4 Iншi витрати 8 

_______________ 

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

  



XVI. Текст аудиторського висновку 
 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 32346015 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф. 202 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України 

3187 18.04.2003 

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** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

 

 

  



Інформація про стан корпоративного управління 
 

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ 
з/п 

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2011 0 0 

2 2012 0 0 

3 2013 0 0 

 

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

 

Так Ні 

Реєстраційна комісія 

 

X 

Акціонери 

 

X 

Депозитарна установа 

 

X 

Інше (запишіть): Загальні збори не проводяться 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): Загальні збори не проводяться Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 

Так Ні 

Реорганізація 

 

X 

Додатковий випуск акцій 

 

X 

Внесення 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): Загальні збори не проводяться Ні 

 

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

Інші (запишіть) д/н 

 

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) Наглядова рада 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 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 не створювалась 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 
Ні 

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії 0 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 збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган 
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 чи 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 Так 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

Ні Ні Ні Так 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 

Ні Ні Ні Так 

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 Так Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

Так 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) 

Так 

 

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) 
Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 

Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів 

 

X 

Положення про наглядову раду 

 

X 

Положення про виконавчий орган (правління) 

 

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): д/н 

 



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

 

Інформація розповсюджується на 
загальних зборах 

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 

загальнодоступній інформаційній 

базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів 

Документи надаються для 

ознайомлення 
безпосередньо в 

акціонерному товаристві 

Копії документів 
надаються на запит 

акціонера 

Інформація розміщується 

на власній інтернет-
сторінці акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Ні Так Так Так Так 

Інформація про 
акціонерів, які володіють 
10 відсотків та більше 

статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад 
органів управління 

товариства 

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи 

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після їх 

проведення 

Ні Ні Ні Ні Ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 

акціонерного товариства 

Ні Так Так Ні 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) д/н 

 

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) д/н 

 

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 

 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

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

 

Так Ні 

З власної ініціативи 

 

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) Не проводили 

 

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 

 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів 

 

X 

Інше (запишіть): не планує 

  
 



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 

 

Не визначились X 

 

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: ; яким органом управління прийнятий: Д/н 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Д/н 

 

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: Д/н 

 

  



Звіт про корпоративне управління* 
 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Д/н 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Д/н 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій 
установі або споживачам фінансових послуг. 

Д/н 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Д/н 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи. 

Д/н 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю). 

Д/н 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Д/н 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Д/н 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Д/н 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Д/н 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року. 

Д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі. 

Д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. 

Д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років. 

Д/н 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової 
установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 



Д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг. 

Д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 

кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Д/н 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх 
розгляду. 

Д/н 

_______________ 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 

  



Річна фінансова звітність емітента 
 

   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108 

Територія 

 

за КОАТУУ 4411800000 

Організаційно-правова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Добування кам'яного вугілля за КВЕД 05.10 

Середня кількість працівників 5693 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

 

Адреса 93100 Луганська область Лисичанськ Малиновського, 1, т.80645145789 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):     

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 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 1472 1471 0 

первісна вартість 1001 1904 1912 0 

накопичена амортизація 1002 432 441 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 882942 1256396 0 

первісна вартість 1011 1241172 1565765 0 

знос 1012 358230 309369 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:     



які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 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 884414 1257867 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 235692 163818 0 

Виробничі запаси 1101 13283 42766 0 

Незавершене виробництво 1102 75251 66777 0 

Готова продукція 1103 145519 53683 0 

Товари 1104 1639 592 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 502 450 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
346747 

 
5522 

 
0 

з бюджетом 1135 0 0 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 921 924 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 4842 14572 0 

Готівка 1166 29 0 0 

Рахунки в банках 1167 4813 14572 0 

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 



Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 588704 185286 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0 

Баланс 1300 1473118 1443153 0 

 

Пасив Код рядка 
На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

На дату переходу на 
міжнародні стандарти 
фінансової звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 385068 385068 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 136321 135887 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -552042 -860407 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 -30653 -339452 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2510 2783 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 463099 679463 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 490937 469330 0 

Довгострокові забезпечення 1520 25896 29660 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 25896 29660 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 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 982442 1181236 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 288 288 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 85444 91865 0 

за товари, роботи, послуги 1615 79563 145417 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 20168 16330 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 6894 658 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 28862 0 0 

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 83050 54852 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 223954 292617 0 

Усього за розділом IІІ 1695 521329 601369 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 1473118 1443153 0 

 

Примітки 
Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович 

Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна 

 

   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108 

 

(найменування) 

  

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 рік 



 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 117012 140323 

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 ( 248989 ) ( 238867 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0 

Валовий: прибуток 2090 0 0 

Валовий: збиток 2095 ( 131977 ) ( 98544 ) 

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 15804 22837 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2130 ( ) ( ) 

Адміністративні витрати 2130 ( 24487 ) ( 31461 ) 

Витрати на збут 2150 ( 6083 ) ( 10475 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 124619 ) ( 82812 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 271362 ) ( 200455 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 29331 16965 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 39 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші витрати 2270 ( 55440 ) ( 83142 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 297510 ) ( 266632 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -324 -31 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0 0 

Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 297834 ) ( 266663 ) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття 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 80 14 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 80 14 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 80 14 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -297754 -266649 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Матеріальні затрати 2500 42939 51357 

Витрати на оплату праці 2505 165226 197729 

Відрахування на соціальні заходи 2510 70303 84133 

Амортизація 2515 25400 30396 

Інші операційні витрати 2520 0 0 

Разом 2550 303868 363615 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1540272000 1540272000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1540272000 1540272000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.1933645 -0.1731272 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.1933645 -0.1731272 



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович 

Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна 
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Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108 

 

(найменування) 

  

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2013 рік 

 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

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

 
3000 

 
149454 

 
179458 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 519631 450085 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 33 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 41 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 113 177 

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 31835 9913 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 176312 ) 

 

( 217699 ) 

Праці 3105 ( 348386 ) ( 326794 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 147392 ) ( 158080 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 8108 ) ( 11300 ) 



Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1717 ) ( 63 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2220 ) ( 5730 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4171 ) ( 5507 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 311 ) ( 475 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 107 ) ( 107 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 23255 ) ( 16080 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2797 -90902 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

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 14020 7750 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 159616 ) ( 53990 ) 

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 ( 20130 ) ( 316294 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -165726 -362534 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 216364 463033 

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 2361 16646 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 40472 ) ( 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 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 21658 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 178253 458021 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 9730 4585 

Залишок коштів на початок року 3405 4842 257 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 14572 4842 

 

Примітки 
Примiтки до звiту наведенi у роздiлi Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до 
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович 

Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна 

   

КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" за ЄДРПОУ 32359108 

 

(найменування) 

  

 

 

Звіт про власний капітал 
за 2013 рік 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 

прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок 
року 

4000 385068 0 113495 0 -837886 0 0 -339323 

Коригування: 

Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 136321 -113495 0 285844 0 0 308670 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на початок 
року 

4095 385068 136321 0 0 -552042 0 0 -30653 

Чистий прибуток 

(збиток) за звітний 
період 

4100 0 0 0 0 -297834 0 0 -297834 

Інший сукупний 

дохід за звітний 
період 

4110 0 0 80 0 0 0 0 80 



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 80 0 0 0 0 80 

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 0 0 0 0 

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 -434 -80 0 -10531 0 0 -11045 

Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 

підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 -434 0 0 -308365 0 0 -308799 

Залишок на кінець 
року 

4300 385068 135887 0 0 -860407 0 0 -339452 
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Керівник Теросипов Вячеслав Михайлович 

Головний бухгалтер Ступченко Людмила Василiвна 

 

  



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Лисичанськвугiлля" за 2012 рiк 1. Iнформацiя про Товариство Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики 
та вугiльної промисловостi України вiд 23.05.2012 р. № 319, а також па виконання Закону України "Про акцiонернi товариства" пiд 17.09.2008 .N"5 14-VI ВАТ "Лисичанськвугiлля" змiнило назву 
на Публiчне акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля" та зареєстровано Державним реєстратором 06.06.2012р. Розмiр статутного капiталу ПАТ "Лисичанськвугiлля" становить 385 мли. 68 

тис.грн. iдентифiкацiйний код: 32359108 Мiсце знаходження: 93100 Луганська область м. Лисичанськ, вул. Малiновського, 1 ПАТ '' Лисичанськвугiлля " - юридична особа. До складу пiдприємства 
входять наступнi вiдокремленi пiдроздiли: 1. ВП ш. "Привiльнянська"; 2. ВП пi. "iм. Г. I . Капустiна"; 3. ВП ш. "iм. Д. Ф. Мельнiкова"; 4. ВП ш. "Новодружеська"; 5. ВП "Автобаза";' 6. ВП 
"Iнформацiйно-обчислюваний центр"; 7. ВП "Шахтобудiвельне управлiння"; 8. ВП "Вузол виробничо-технiчного зв'язку "; 9. ВП "Учбово-курсовий комбiнат"; 10. ВП "Управлiння по забезпеченню 

та збуту продукцiї""; 11. ВП "Санаторiй-профiлакторiй "Привiлля". Пiдприємство є платником податку на додану вартiсть, податку на прибуток та iнших платежiв до бюджету . Згiдно наказу 
Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 24.12.2010р. №1005 "Про затвердження Реєстру великих платникiв податкiв на 2011 рiк" зi змiнами та доповненнями, ПАТ "Лисичанськвугiлля" 
зареєстровано в Спецiалiзованiй Державнiй податковiй iнспекцiї по роботi з ВПП у м. Луганську 07.04.2011 р. 2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi Для складання фiнансової звiтностi 

Товариство вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. При пiдготовцi звiтностi за 2012 рiк застосовано МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ". У вiдповiдностi до МСФЗ I , 
датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Товариством пiдготовлено порiвняльну фiнансову звiтнiсть за вiдповiдний спiвставний перiод, яка складається з таких компонентiв: " Звiт про 
фiнансову позицiю за 2012 рiк; " Звiт про сукупнi доходи за 2012 рiк; " Звiт про змiни у власному капiталi за 2012 рiк; " Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк. Фiнансова звiтнiсть складається 

в тисячах українських гривнях, всi значення округленi до одиницi. При складаннi фiнансової звiтностi були використаннi наступнi МСФЗ: " МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi"; " МСФЗ 2 "Платiж на основi акцiй"; " МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"; " МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть"; " МСБО 1 "Подання 
фiнансової звiтностi"; " МСБО 2 "Запаси"; " МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв"; " МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; " МСБО 12 "Податок на прибуток"; " 

МСБО 16 "Основнi засоби"; " МСБО 18 "Дохiд"; " МСБО 19 "Виплати працiвникам"; " МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв"; " МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"; " МСБО 33 
"Прибуток па акцiю"; " МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"; " МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"; " МСБО 38 "Нематерiальнi активи" ПРИМIТКИ ДО 
КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1 Основнi бухгалтерськi судження та оцiнки 1.1 Резерв сумнiвностi боргiв Товариство регулярно проводить оцiнку дебiторської заборгованостi та 

передплат для визначення втрати вартостi даних активiв. Товариство використовує судження, якi 'рунтуються на досвiдi взаємовiдносин з контрагентовi, для визначення суми втрати вартостi 
активу в ситуацiї, коли контрагент знаходиться у складнiй фiнансовiй ситуацiї. Керiвництво здiйснює оцiнку, базуючись па iсторичних даних та об'єктивних ознаках втрати вартостi активу. 2 
Iстотнi положення облiкової полiтики 2.1. Визнання доходу та витрат Товариство отримує доход вiд реалiзацiї вугiльної продукцiї та реалiзацiї товарiв i послуг. Вiдповiдно до МСФО 18, товари 

включають в себе товари, виробленi суб'єктом господарювання з метою продажу, i товари, придбанi з метою перепродажу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була 
отримана або пiдлягає отриманню. Дохiд вiд продажу товарiв визнаватися в разi задоволення всiх наведених далi умов: а) суб'єкт господарювання передав покупцевi суттєвi ризики i 
винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар; б) за суб'єктом господарювання не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка, як правило, пов'язана з володiнням, анi 

ефективний контроль за проданими товарами; в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; г) ймовiрно, що до суб'єкта господарювання надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; г) 
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений достовiрно, 
дохiд, пов'язаний з операцiєю, має визнаватися шляхом посилання на той етап завершеностi операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Результат операцiї може бути попередньо оцiнений 

достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; б) є ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання економiчних вигiд, пов'язаних з 
операцiєю; в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; т) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для 
її завершення. Товариство окремо визначає виручку вiд реалiзацiї продукцiї та виручку вiд реалiзацiї послуг. Виручка вiд реалiзацiї продукцiї визнається в момент, коли: " Сума угоди може бути 
достовiрно визначеною; " Iснує ймовiрнiсть отримання майбутньої економiчної вигоди; " Ступiнь завершеностi угоди на звiтну дату може бути оцiнена; " Заграти, понесенi по угодi та затрати на 

завершення угоди можуть бути достовiрно оцiненi. В складi сукупних доходiв Товариства вiдображається дохiд вiд операцiйної оренди активiв, дохiд вiд реалiзацiї iнших необоротних активiв. 
Витрати визначаються одночасно з визнанням доходiв, пов'язаних з тiєю самою операцiєю або подiєю. 2.2. Основнi засоби Товариство визнає об'єктами основних засобiв матерiальнi об'єкти, що 
їх утримують для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей та використовуватимуть, за очiкуванням, протягом 

бiльше одного перiоду. Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв складається з: а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки па придбання пiсля вирахування 
торговельних знижок та цiнових знижок. б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у 
спосiб, визначений управлiнським персоналом. в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за 

якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з мстою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду 
ПIСЛЯ первинного визнання за собiвартiстю, Товариство вiдображає об'єкти основних засобiв за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої суми амортизацiї та збитку вiд зменшення корисностi. 
Збiльшення балансової вартостi, що виникне внаслiдок переоцiнки: вiдображається в складi власного капiталу. Порогом суттєвостi для здiйснення дооцiнки або зменшення корисностi об'єктiв 

облiку є величина, яка дорiвнює 10% вiдхилення балансової вартостi об'єктiв необоротних активiв вiд їхньої справедливої вартостi. Переоцiнка та/або оцiнка iснування ознак можливого 
зменшення корисностi основних засобiв державної або комунальної власностi, якi не ввiйшли до статутних капiталiв товариств, створених в процесi приватизацiї (корпоратизацїї) господарськими 
органiзацiями, проводиться тiльки за погодженням з уповноваженим органом. Об'єкт основних засобiв знiмається з облiку пiсля його вибуття або коли одержання економiчних вигод вiд його 

подальшого використання або вибуття не очiкується. Прибуток або збитки, то виникають у зв'язку зi зняттям активу з облiку (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття 
активу i його балансовою вартiстю) включаються до звiту про сукупнi прибутки та збитки за рiк. у якому актив був знятий з облiку. У разi реал i за цiї або вибуття активiв, їх вартiсть та 
накопичений знос списуються з балансових рахункiв, а будь-якi прибутки або збитки, якi виникають внаслiдок їх вибуття, включаються до звiту про сукупнi доходи. Залишкова вартiсть, строки 

корисного використання i методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року I, при необхiдностi коригуються. Амортизацiя основних засобiв нараховується 
за прямолiнiйним методом па основi Iндивiдуально встановлених очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби 
Iнструменти, прилади та iнвентар Тварини Iншi основнi засоби Малоцiннi необоротнi активи та не титульнi споруди До складу малоцiнних необоротних активiв Товариством вiдносяться 

необоротнi активи, вартiсть яких перевищує 2 000,00 грн. 2.3 Нематерiальнi активи Товариство визнає об'єктами нематерiальний актив немонетарнiй активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та 
можуть бути iдентифiкованi. Актив є iдентифiкованим, якщо вiн: а) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд суб'єкта господарювання i продати, передати, 
лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр 

зробити це, або б) виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та 
зобов'язань. Активи визнаються нематерiальними лише тодi, коли а) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходити муть до Товариства; б) собiвартiсть 
актив)' можна достовiрно оцiнити. Товариство облiковує нематерiальнi активи iз застосуванням моделi собiвартостi. Всi активи мають iндивiдуально визначений строк корисної експлуатацiї. 

Амортизацiя нараховується виходячи з встановленого Товариством строку корисної експлуатацiї iз застосуванням прямолiнiйного методу. 2.4 Запаси Запаси оцiнюються Товариством за меншою 
з двох величин - вартiстю придбання (виготовлення) або чистою вартiстю реалiзацiї. Метод оцiнки вартостi вибуття запасiв визначається за середньозваженою вартiстю. Сума вартостi списання 
запасiв визнається в якостi витрат та вiдноситься до витрат по собiвартостi. Собiвартiсть проданих запасiв за 2012 рiк склала 238867 тис. гри. 2.5 Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю, в розмiрi якої очiкується отримання компенсацiї за проданий товар та наданi послуги за вирахуванням суми сумнiвної заборгованостi. 
Оцiнка резерву сумнiвних боргiв здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi у повному обсязi перестає бути ймовiрним. Безнадiйна заборгованiсть списується в перiодi, коли 
про неї стає вiдомо. Створення резерву сумнiвних боргiв здiйснюється пiсля тестування заборгованостi на ознаки сумнiвностi. Ознаками сумнiвностi заборгованостi є наступнi критерiї: 1) 3 
моменту, визначеного договором для погашення заборгованостi, або з моменту її утворення до звiтної дати (якщо в договорi не зазначено термiн її погашення) минуло 36 мiсяцiв; 2) 3 моменту, 

визначеною договором для погашення заборгованостi, або з моменту її утворення до звiтної дати пройшло 18 мiсяцiв та iснують об'рунтованi сумнiви в її погашеннi, наприклад: - Пiдприємство 
не включено до перелiку кредиторiв боржника, щодо якого господарським судом прийнято постанову про визнання банкрутом i вiдкрито лiквiдацiйну процедуру: - Наявнiсть рiшення 
господарського суду про вiдмову в стягненнi заборгованостi з боржника; - Наявнiсть пiдтверджених компетентними установами форс-мажорних обставин, якi унеможливлюють виконання своїх 

зобов'язань боржником - Iншi об'рунтованi обставини. Дебiторська - заборгованiсть, класифiкована в якостi непохiдного фiнансового активу, що не обертаються на активному ринку, з 
фiксованими або обумовленими платежами вiдсутня. 2.6 Авансовi платежi постачальникам та iншi оборотнi активи Запаси, наданi постачальникам, вiдображаються за собiвартiстю. Iншими 
оборотними активами визнаються суми податкового кредиту з ПДВ щодо якого строк вiдшкодування згiдно норм законодавства з ПДВ не настав. 2.7 Грошовi кошти та короткостроковi депозити 

Грошовi кошти та короткостроковi депозити, представленi в звiтi про фiнансову позицiю, складаються з грошових коштiв на банкiвському рахунку, готiвки в касi. 2.8 Капiтал Товариства Станом 
на 01.01.13 р. статутний капiтал Товариства становить 385068 тис. грн. i складається з 1540272000 простих Iменних акцiй номiнальною вартiстю 0.25 грн. Засновником та єдиним акцiонером 
компанiї є Держава. 2.9 Довгостроковi зобов'язання Довгостроковi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю отриманих активiв за вирахуванням витрат па залучення таких активiв. В 

складi довгострокових зобов'язань також облiковуються визнанi вiдстроченi податковi зобов'язання, розрахованi вiдповiдним чином. 2.10 Податок на прибуток Поточний податок на прибуток 
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським податковим законодавством на основi оподатковуваного доходу, вiдображеного Товариством у його податкових 
декларацiях. В 2012 роцi ставка податку па прибуток пiдприємств складала 21%. Поточнi податковi зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди, оцiнюються в сумi, що належить до сплати 

податковим органам на звiтну дату. 2.11 Поточнi зобов'язання Товариство класифiкує зобов'язання як поточне, якщо: а) сподiвається погасити це зобов'язання в ходi свого нормального 
операцiйного циклу, яким для Товариства є 1 календарний рiк або дванадцять мiсяцiв; б) вiн утримує це зобов'язання в основному з метою продажу; в) зобов'язання пiдлягає погашенню 
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля ЗВIТНОГО перiоду; г) вiн не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Умови 

зобов'язання, якi можуть, за вибором контрагента, привести до його погашення випуском iнструментiв власного капiталу, не впливають на класифiкацiю. 2.12 Виплати працiвникам Виплати 
працiвникам проводяться згiдно Положення про оплату працi робiтникiв ПАТ "Лисичанськвугiлля". Оплата працi проводиться згiдно угоди. Виплати працiвникам включають: - короткостроковi 
виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, виплати при звiльненнi; - винагороди та заохочення 

працiвникiв Товариство здiйснює, згiдно колективного договору. 2.13 Узгодження прибутку Датою переходу на МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Товариство подавало звiтнiсть за попереднi звiтнi 
перiоди, яка була пiдготовлена у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi. Товариство здiйснило узгодження власного капiталу (нерозподiленого 
прибутку) на дату переходу на МСФЗ та дати кiпця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, пiдготовленiй за НП(С)БО України, та узгодження 

загального сукупного прибутку за МСФЗ, вiдображеного в промiжнiй фiнансовiй звiтностi. 2.14 Припущення при здiйсненнi оцiнок певних статей звiтностi При розрахунку суми визнаних витрат 
на виплати працiвникам з визначеною виплатою, була зроблено припущення про несуттєвий вплив на розмiр зобов'язання по виплатам працiвникам суми розрахованих актуарних та 
iнвестицiйних ризикiв, пов'язаних з програмою виплат по закiнченню трудової дiяльностi. При розрахунку вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань па дату 

переходу на МСФЗ за попереднiй 2011 рiк була застосована єдина ставка податку на прибуток в розмiрi 23 вiдсоткiв протягом всього року. 
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