
Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою роботу в 2013р. 

        
 ПАТ «Донецькоблгаз»   складається з 19 відособлених  підприємств -  філій без статусу юридичної 

особи.  
        ПАТ «Донецькоблгаз»   складає звідний баланс управлінь газових господарств, які входять  в його 

структуру, надає  його в НКРЕ України, податкову адміністрацію і в органи  статистики. Розрахунок 
відрахувань до бюджету податку на прибуток, ПДВ робиться  по консолідованому підсумку. 

  На обслуговуванні ПАО «Донецкоблгаз»  знаходиться    12778,3 км газопроводів,  679 675  квартир 
газифікованих природним газом, 137 011 квартир газифікованих  зрідженим газом. 

 У 2013р. природний газ  транспортувався  3 136 споживачам в об' ємі  1 864,3 млн.м3. Виручка від    
реалізації послуг по транспортування природного газу склала 459,037  млн.грн.  

  Об'єм постачання  природного газу в 2013р.   склав  796,769 млн.м3,  виручка 47,6млн.грн.  
 За 2013р.  реалізоване 2,65 тис. тонн  зрідженого газу  на суму 20,3 млн.грн.  
 Об'єм    доходу  від   виконання  послуг  з інших  видів діяльності  склав 249,3 млн.грн. 

Показники Од.вим. 2013 рік 2012 рік Зміни 
Чистий   доход  від реалізації  робіт(послуг) тис.грн. 1 269 685 1 469 503 -199 818 
Собівартість реалізованих  товарів, робіт(послуг) тис.грн. 1 196 430 1 414 830 -218 400 
Інші операційні  доходи тис.грн. 8 550 6 188 +2 362 
Адміністративні  витрати тис.грн. 35 700 33 307 +2 393 
Збутові  витрати тис.грн. 8 342 3 248 +5 094 
Інші операційні витрати тис.грн. 114 757 32 069 +82 688 
Фінансовий результат  від  операційної  
діяльності(прибуток, збиток) 

тис.грн. -80 994 -7 787 -73207 

Фінансові і інші доходи тис.грн. 9 977 9 388 +589 
Фінансові і інші   витрати тис.грн. 3 040 3 630 -590 
Витрати по податку на прибуток тис.грн. 1 432 1 123 +309 
Чистий результат(прибуток, збиток) тис.грн. -72 625 -906 -71719 
 
  У 2013р.   були збиткові види діяльності, що ліцензувалися :   по транспортування природного газу  сума 
збитки склала 467 тис.грн.,   по постачанню природного  газу  сума збитку склала 796 тис.грн. 

   Від  послуг, пов'язаних з реалізацією    зрідженого газу  отримано 534 тис.грн. прибутку, від іншої 
діяльності  отримано   прибутки в сумі  21 460 тис.грн. 

   Балансова  вартість  основних засобів за 2013 р. збільшилася на 40 978 тис.грн.  і  складає на   кінець  
року                               414 634 тис.грн. в т.ч.   вартість  основних засобів    державної  власності   складає   
320 565 тис.грн.( збільшилася  на                          38 879 тис.грн. або 12%), вартість основних засобів  
акціонерної власності  складає  94 069 тис.грн. (збільшилася на                        2 099 тис.грн. або 2,2%.).  
Коефіцієнт   зносу основних засобів  в  2012р. складав  41,4%,  в   2013 р. складав 40,85 %. 

Заборгованості по  виплаті заробітної плати немає. 

Простроченої  заборгованості по обов'язкових податках   і платежах немає. 

 Фонд оплати праці усіх працюючих в цілому по ПАТ "Донецькоблгаз" нарахований в сумі  181 069,9 тис.грн, 
Середньооблікова чисельність штатних працівників склала 4 705 чол., що на 297чол. менше ніж в 2012р. 

Середня заробітна плата 1-го працівника  в 2013 р. склала 3 129,2 грн, що на 0,6% менше у порівнянні з   2012р. 
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