Річна інформація ПАТ «Укртелеком» за 2012р.
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
1.2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
01601, м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 18
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
21560766
1.5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 226-25-41 (044) 234-39-57
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ukrtelecom@ukrtelecom.ua
1.7. Номер виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
АА №156501
1.8. Дата видачі виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців - 20.07.2012р.
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
www.ukrtelecom.ua
1.10. Розмір зареєстрованого статутного капіталу емітента
4 681 562 000, 00 грн.
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)
Найменування показника
Усього активів
Основні засоби (за залишковою вартістю)
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Власний капітал
Статутний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Довгострокові зобов'язання
Поточні зобов'язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію (грн.)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
загальна
номінальна
Цінні папери власних випусків,
вартість
викуплені протягом звітного періоду
у відсотках від
статутного

період
звітний
8 935 954
7 080 832
23 727
62 201
612 764
256 770
5 110 031
7 693 454
(3 217 605)
227 354
3 598 569
0,0102

попередній
9 292 788
7 141 023
48 153
61 072
600 412
160 344
4 952 998
7 693 454
(3 374 638)
2 109 358
2 230 432
0,0020

0,0102

0,0020

18 726 248 000

18 726 248 000

0

0

0

0

капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів

0

0

5 110 031

4 952 998

Загальна сума «Поточні зобов’язання» повинна розглядатись з урахуванням резерву
невикористаних відпусток у сумі 103 390 тис. грн. на 31 грудня 2012р. (1 січня 2012р.:
93 470 тис. грн.) та резерву, створеного на виплату заохочення працівникам, що складає нуль на
31 грудня 2012р. (1 січня 2012р.: 38 426 тис. грн.), включених до складу забезпечення виплат
персоналу. Отже, загальна сума поточних зобов’язань на 31 грудня 2012р. складає
3 598 569 тис. грн. (1 січня 2012р.: 2 230 432 тис. грн.).
Загальна сума «Довгострокові зобов’язання» повинна розглядатись з урахуванням зобов’язань з
пенсійних виплат та інших довгострокових виплат працівникам у сумі 223 115 тис. грн. на
31 грудня 2012р. (1 січня 2012р.: 190 952 тис. грн.), включених до складу забезпечення виплат
персоналу. Отже, загальна сума довгострокових зобов’язань на 31 грудня 2012р. складає
227 354 тис. грн. (1 січня 2012р.: 2 109 358 тис. грн.).
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Інформація про органи управління емітента.
Органами управління ПАТ «Укртелеком» є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада,
Правління. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює Ревізійна
комісія.
Інформація про посадових осіб емітента.
Склад Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» (станом на 31.12.2012р.):
Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради.
Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради.
Клаус Хартман – член Наглядової ради.
Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради.
Правління ПАТ «Укртелеком» (станом на 31.12.2012р.):
Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління.
Члени Правління:
Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності.
Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом.
Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії «Дирекція розвитку інфраструктури».
Лісак Ірена Олександрівна - директор дирекції продажу послуг та обслуговування
споживачів.
Васьківський Сергій Миколайович – директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та
управління власністю.
Інші посадові особи ВАТ «Укртелеком» (станом на 31.12.2012р.):
Накалюжна Людмила Володимирівна – Головний бухгалтер
ТОВ «ЕСУ» – член Ревізійної комісії
Інформація про засновників емітента.
ПАТ «Укртелеком» засноване згідно з наказом Державного комітету зв’язку та
інформатизації України від 27.12.1999 №155 шляхом перетворення Українського державного
підприємства електрозв’язку «Укртелеком», відповідно до Указу Президента України від
15.06.1993 №210/93 «Про корпоратизацію підприємств».

4. Інформація про цінні папери емітента
1. Вид паперу – акції. Форма випуску – іменні. Тип – іменні прості. Кількість –
18 726 248 000 шт. номінальною вартістю 0,25 грн. Лістинг – 19.11.2003 акції внесені до
котирувального листа 1-го рівня Фондової біржі ПФТС, з 04.10.2011 акції переведено до
Котирувального листа 2-го рівня. 15.12.2009 акції включено до першого рiвня лiстингу
Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа".
2. Вид паперу – облігації відсоткові іменні звичайні (незабезпечені). Станом на 31.12.2012
знаходяться в обігу облігації серії D (загальна кількість 50 тис. штук, загальна номінальна
вартість 50 млн. грн.), серії E (загальна кількість 50 тис. штук, загальна номінальна вартість 50
млн. грн.), серії F (загальна кількість 50 тис .штук, загальна номінальна вартість 50 млн. грн.).
Перебувають в процесі відкритого (публічного) розміщення на ПАТ «Українська біржа»
облігації серії N, O, P, Q (загальна кількість 12 тис. штук, загальна номінальна вартість 600 млн.
грн.)
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента
у депозитарній системі України
У І кварталі 2012 року відбулася зміна реєстратора ТДВ «ЕНСТІ Трансфер» (код
ЄДРПОУ 20028791, ліцензія АГ № 399415 від 19.11.2010 видана ДКЦПФР), який вів облік права
власності на акції ПАТ «Укртелеком» Договір №7005/1-521 від 05.01.2005р. на ведення реєстру
було розірвано 20.03.2012р.
Зміна відбулася у зв’язку з проведенням дематеріалізації акцій, відповідно до вимог
Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»
від 31.01.2012р.
Договір за №Е4543/805410-33-33 з ПАТ «Національний депозитарій України» було
укладено 15.02.2012р.
Договір за № 3/805310-38-38 із зберігачем ПАТ «КБ «Євробанк» було укладено
20.02.2012р.
Передача документів системи реєстру від реєстратора до зберігача відбулася 20.03.2012р.
Тристоронній акт приймання-передавання підписаний представниками реєстратора
ТДВ «ЕНСТІ Трансфер», зберігача ПАТ «КБ «Євробанк» та емітента ПАТ «Укртелеком».
Глобальний сертифікат акцій було депоновано 21.03.2012р. в «Національний депозитарій
України». Рахунки акціонерам товариства у цінних паперах було відкрито у зберігача
ПАТ «КБ «Євробанк».
6. Інформація про загальні збори
У звітному періоді
ПАТ «Укртелеком».

26.04.2012

відбулися

чергові

Загальні

збори

акціонерів

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників
Показник
Фонд оплати праці – усього (тис. грн.)
Чисельність працівників - усього

Період
2 090 559
59 902

8. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими
привілейовани
акціями
ми акціями
0,00
0,00
0,00
0,00

За результатами періоду, що
передував звітному
за
за простими
привілейовани
акціями
ми акціями
0,00
0,00
0,00
0,00

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
11 500, 00
0, 00
31 000,00
0,00
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які мають
право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
1. Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Укртелеком" рiшення про виплату дивiдендiв за
Опис
результатами перiоду, що передував звiтному, не приймалося.
2. На дату оприлюднення річної інформації рiшення Загальними зборами акцiонерiв
ПАТ "Укртелеком" про виплату дивiдендiв за результатами звітного періоду
не приймалося.
3. Розмiр сплачених дивiдендiв у періоді, що передував звітному, у сумi 31 500 грн.
складають дивiденди, сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не
отримали їх в свiй час з тих, чи iнших причин.
4. Розмiр сплачених дивiдендiв у звітному періоді у сумi 11 500 грн. складають дивiденди,
сплаченi товариством за 2000 - 2007 роки акцiонерам, якi не отримали їх в свiй час з тих,
чи iнших причин.

9. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Довгостроковi кредити
Короткостроковi кредити
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):
№10/2/09 (серія D)
№11/2/09 (серія Е)
№12/2/09 (серія F)
№12/2/09 (серія F)
№41/2/12 серія N)
за векселями (всього)
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

2 523 876

X

X

X
X
X

0
2 523 876
193 468

X
X
X

X

193 098

X
6,1 - 6,9
Х
Х

19.08.2009
06.05.2009
19.08.2009
07.05.2012
14.02.2012
X

50 000
50 000
39 298
3 800
50 000
370

18,5
18,5
18,5
18,5
19,5
X

09.02.2013
11.05.2013
10.08.2013
10.08.2013
24.02.2017
X

X

0

X

X

X
X
X
X

75174
0
1 033 405
3 825 923

X
X
X
X

X
X
X
X

X

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Повне найменування юридичної особи
відповідно до установчих документів
Номер і дата видачі Свідоцтва про
внесення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Місцезнаходження юридичної особи
Код за ЄДРПОУ

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»

Телефон
Факс

(044) 490-55-07
(044) 490-55-08

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів
аудиторської діяльності № 2397, видане рішенням
АПУ від 26.01.2001.р. № 98, строк дії подовжено
до 27.01.2016р.
01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 11
31032100

Аудитор висловив умовно-позитивну думку щодо консолідованої фінансової звітності
ПАТ «Укртелеком» та його дочірніх компаній (разом – Група).
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:
У 2000 році управлінський персонал намагався оцінити сукупний вплив індексацій, що
проводилися згідно з українськими нормативними вимогами, та історичну вартість одиниць
основних засобів. Ця оцінена вартість була використана як основа для перерахунку вартості
основних засобів з метою їх приведення до рівня еквівалентної купівельної спроможності гривні
на 31 грудня 2000 р. згідно з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 29
«Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». Компанія не має достатніх облікових записів
щодо витрат на придбання або витрат на створення зазначених одиниць основних засобів, та
розрахунки, що підтверджують відповідне перерахування, відсутні. Аудитор не мав змоги
підтвердити достовірність балансової вартості основних засобів, відображених станом на 31
грудня 2012 р. у розмірі 1,247 мільйонів гривень (2011: 1,443 мільйони гривень), відповідних
сум зносу та будь-якого відповідного впливу на суму оподаткування.
На думку аудитора, за винятком впливу питання, про яке йдеться вище, консолідована
фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Групи на
31 грудня 2012 р. та її фінансові результати й рух грошових коштів за рік, що закінчився
31 грудня 2012 р., відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та законодавства
України
.
11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній
системі комплексного розкриття інформації
Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній
розкриття інформації - 26.04.2013р.
Дата опублікування річної інформації в мережі Інтернет – 29.04.2013р.

системі комплексного

12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.
12.2. Т. з. п. Голови Правління

Кравець. І.В.
(підпис)
М.П.

(ініціали та прізвище керівника)
26.04.2013р.
(дата)

