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

Сидоренко Олексiй Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.10.2012

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року
1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131268
1.4 Місцезнаходження емітента
84601, м.Горлiвка, пр.Ленiна,11
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(0624) 57-83-59 (0624) 57-81-14
1.6 Електронна поштова адреса емітента
pm@doe.donbass.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

25.10.2012

2.2 Квартальна інформація розміщена на
www.donetskoblenergo.dn.ua
сторінці

25.10.2012

(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

Зміст
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
X
системі України, послугами яких користується емітент
6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. 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)
11. Примітки:
Iнформацiя щодо основних вiдомостей про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi за
звiтний перiод не заповнена тому, що Товариство не здiйснювало розмiщення облiгацiй взагалi.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнена тому, що Товариство не здiйснювало випуск
похiдних цiнних паперiв взагалi.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнена, тому що посади
корпоративного секретаря в Товариствi на теперешнiй час не iснує, функцiї корпоративного
секретаря виконує сектор корпоративного управлiння.
Iнформацiя щодо розмiщення звiту про стан об'єкта нерухомостi не заповнено тому, що
Товариство не здiйснювало випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими
забезпечене об’єктами нерухомості.
У роздiлi "Iнформацiя про пiдприємство та його участь у створеннi iнших юридичних осiб" в
графi "серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" вказано серiю i номер виписки з
державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
У зв'язку з набранням чинностi 1 сiчня 2012 року нацiонального класифiкатора України ДК
009:2010 "Класифiкацiя видiв економiчної дiяльностi", вiдповiдно наказу Державного комiтету
України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 11 жовтня 2010 року № 457
"Про затвердження та скасування нацiональних класифiкаторiв", Товариством у звiтному перiодi
були змiненi види дiяльностi з КВЕД-2005 на КВЕД-2010. У роздiлi "Iнформацiя про пiдприємство
та його участь у створеннi iнших юридичних осiб" вказано три основнi види дiяльностi iз
зазначенням найменування виду дiяльностi та коду за КВЕД-2010.

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних
осіб
3.1. Повне найменування
3.2. Серія та номер свідоцтва про
державну реєстрацію
3.3. Дата державної реєстрації
3.4. Місцезнаходження
3.5. Статутний капітал (грн.)
3.6. Чисельність працівників (чол.)

Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
ААВ № 078515
12.11.1998
84601, м.Горлiвка, пр.Ленiна,11
81896468.75
9551

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

35.13 Розподiлення електроенергiї, 35.14 Торгiвля
електроенергiєю, 35.11 Виробництво електроенергiї

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв),
що належать державі

0.000

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

25.000

3.10. Органи управління емітента

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

3.11. Посадові особи емітента

Генеральний директор - Сидоренко Олексiй Анатолiйович;
Головний бухгалтер - Мамай Лариса Миколаївна; Голова
Наглядовоїї ради - Юридична особа - ДТЕК ХОЛДIНГЗ
Б.В.(DTEK HOLDINGS B.V.); Член Наглядової ради Юридична особа - ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK
HOLDINGS LIMITED); Член Наглядової ради - Позняков
Олександр Вiкторович; Член Ревiзiйної комiсiї - Юридична
особа - ТОВ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ"; (пiсля змiни найменування ) ТОВ "ДТЕК";
Член Ревiзiйної комiсiї - Юридична особа - НАК
"Енергетична компанiя України"; Член Ревiзiйної комiсiї Юридична особа - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK
INVESTMENTS B.V.).

3.12. Засновники емітента

Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї України (
правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики та
вугiльної промисловостi України). Код ЕДРПОУ : 00013741

3.13. Інформація щодо участі
підприємства у створенні інших
підприємств, установ та організацій

Д/в

4. Основні відомості про випущені акції
(за звітний період)
Дата реєстрації випуску акцій

02.08.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

166/05/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
Кількість простих іменних акцій (штук)

Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку
65517175

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій
Номінальна вартість акцій (грн.)
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

Бездокументарна
1.25
0
16379295

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент
6.1. Найменування

ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя"

6.2. Організаційноправова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

6.3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

23785133

6.4. Місцезнаходження

83050,м.Донецьк,вул.Унiверситетьська,52

6.5. Номер ліцензії на
цей вид діяльності

АВ№507121

6.6. Дата видачі
ліцензії

17.12.2009

6.7. Міжміський код та
телефон

(062) 304-65-43

6.8. Факс

(062) 337-10-41

6.9. Вид професійної
діяльності на
фондовому ринку

6.10. Опис

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Договiр вiд 30.08.2010р. № 41/02-2010/ЕРП300810-2Д-3.3/18/02-2010 на
надання послуг щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах
власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних
цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру ( 20.09.2010р.),
зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках.Вiдкриття та ведення рахункiв
у цiнних паперах, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках
здiйснюється за рахунок Товариства до моменту укладення договору про
вiдкриття рахунку в цiнних паперах власником цих цiнних паперiв та ТОВ
"Об'єднана реєстрацiйна компанiя".

6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

6.2. Організаційноправова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001,м. Київ , вул. Б.Грiнченка,3

6.5. Номер ліцензії на
цей вид діяльності

АВ№581322

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та
телефон

(044)279-10-78

6.8. Факс

(044)279-12-49

6.9. Вид професійної
діяльності на фондовому
ринку
6.10. Опис

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Договiр вiд 26.08.2010р. № Е-1047 на надання послуг щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства, прийом на

зберiгання глобального сертифiкату випуску цiнних паперiв, вiдкриття
та ведення рахунку Товариства у цiнних паперах, виконання операцiй
Товариства з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень
(наказiв) емiтента або його представника- вiдповiдно до Положення про
депозитарну дiяльнiсть, що затверджується рiшенням Державної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Iнформацiя про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" станом
на 30.09.2012 р. (тис.грн.)
Короткостроковi кредити банку непогашена частина: 0; Зобов'язання за цiнними паперами: 706,0;
утому числi: за облiгацiями: 0; за векселями (всьго): 706,0; За фiнансовими iнвестицiями в
корпоративнi права : 0; Податковi зобов'язання : 22 096,0; Фiнансова допомога на зворотнiй основi
: 0; Iншi зобов'язання : 686 219,0; Довгостроковi кредити банкiв: 10 568,0; Iншi довгостроковi
зобов'язання: 453 433,0 (реструктуризацiя); Усього зобов'язаннь : 1 172 316,0.

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

Обсяг реалізованої продукції
у відсотках до всієї
реалізованої
продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

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

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розподiлення та постачання
активної електричної
енергiї

6494867 тис.кВт.г.

4454863.00

91.77

6494867 тис.кВт.г.

4454863.00

91.77

2

Виробництво електричної
енергiї

276133 тис.кВт.г.

320661.00

6.61

276133 тис.кВт.г.

320661.00

6.61

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

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Вартiсть купованої електричної енергiї

74.44

2

Матерiальнi витрати

8.46

3

Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями на
соцiальнi заходи

9.51

4

Амортизацiя необоротних активiв та iншi

7.58

Квартальна фінансова звітність
КОДИ
Дата(рік, місяць,
30.09.2012
число)
Підприємство
Територія

Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

Донецька область, Україна

за КОАТУУ 1410636900

Організаційноправова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
господарювання
Орган
державного
управління

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Вид економічної
Розподілення електроенергії
діяльності
Одиниця виміру тис.грн.
Адреса

00131268

за КОПФГ

230

за КОДУ

1034

за КВЕД

35.13

Контрольна сума

84601 м.Горлiвка пр.Ленiна,11

Середня кількість
9551
працівників
Складено за міжнародними стандартами
фінансової звітності
Баланс на 30.09.2012
Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

- залишкова вартість

010

941

6271

- первісна вартість

011

3787

10175

- накопичена амортизація

012

2846

3904

Незавершені капітальні інвестиції

020

77872

134671

- залишкова вартість

030

1886141

1765032

- первісна вартість

031

2170190

2306479

- знос

032

284049

541447

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

040

0

0

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

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

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

9010

10137

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

13930

714

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

1987894

1916825

Виробничі запаси

100

34429

49382

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

9

4

Товари

140

69

70

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

178795

227981

- первісна вартість

161

2830421

2880435

- резерв сумнівних боргів

162

(2651626)

(2652454)

- за бюджетом

170

0

0

- за виданими авансами

180

6137

19681

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

17292

3129

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

122798

166352

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

174

386

Усього за розділом II

260

359703

466985

III. Витрати майбутніх періодів

270

143

415

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

2347740

2384225

Код

На початок звітного

На кінець звітного

II. Оборотні активи
Запаси:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

рядка

періоду

періоду

Статутний капітал

300

323771

323771

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

732931

844520

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

1056702

1168291

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

34796

38252

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

5140

5366

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної
допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

39936

43618

Довгострокові кредити банків

440

19000

10568

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

242371

143897

Інші довгострокові зобов’язання

470

309861

309536

Усього за розділом III

480

571232

464001

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

9000

0

Векселі видані

520

706

706

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

313532

349392

- з одержаних авансів

540

246746

296328

- з бюджетом

550

67314

22096

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

6749

6993

- з оплати праці

580

15630

17407

- з учасниками

590

3

3

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

20189

15390

Усього за розділом IV

620

679869

708315

V. Доходи майбутніх періодів

630

1

0

Баланс

640

2347740

2384225

Примітки

Баланс на 31.12.2011р. (А) Незавершене будiвництво
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеного
будiвництва за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом
включають: - Вплив рекласифiкацiї окремих об'єктiв
незавершеного будiвництва iз запасiв в сумi 19 260 тисяч
гривень (Б) Основнi засоби Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю ОЗ за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включають: - Вплив приведення до справедливої
вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму 681 305 тисяч
гривень; (В) Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Основнi
рiзницi мiж балансовою вартiстю довгострокових
фiнансових iнвестицiй за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включають: - Вплив операцiї по рекласифiкацiї
iнвестицiй по ТМО Слов'янськ в сумi (1 849) тисяч
гривень. (Г) Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю довгострокової
дебiторської заборгованостi за П(С)БУ та вiдповiдним
МСФЗ балансом включають: - Вплив визнання
довгострокової дебiторської заборгованостi за
справедливою вартiстю в сумi (1 019) тисяч гривень. (Д)
Iншi необоротнi активи (чиста вартiсть) Основна рiзниця
мiж балансовою вартiстю iнших необоротних активiв
(чиста вартiсть) за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включає рекласифiкацiю авансiв виданих за
основнi засоби з розрахункiв за авансами виданими в сумi
13 930 тисяч гривень. (Е) Виробничi запаси Основнi
рiзницi мiж балансовою вартiстю виробничих запасiв за
П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом включають: Вплив рекласифiкацiї виробничих запасiв в сумi (19 260)
тисяч гривень. - Вплив створення резерву ТМЦ за
попереднiй перiод (6 200) тисяч гривень (Ж) Векселi
одержанi Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю
векселiв одержаних за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включають: - Вплив списання векселiв, за якими
компанiя не очiкує отримання грошових коштiв, в сумi (11
195) тисячi гривень. (З) Дебiторська заборгованiсть за
товари, роботи, послуги Основнi рiзницi мiж балансовою
вартiстю дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги з П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом
включають: - Ефект визнання додаткової виручки вiд
продажу електроенергiї в сумi 71 953 тисячi гривень. (I)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Основнi
рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторської

заборгованостi за виданими авансами за П(С)БУ та
вiдповiдним МСФЗ балансом включають: - Згортання
ПДВ в авансах виданих з податковим кредитом в сумi (1
011) тисяч гривень - Рекласифiкацiя в аванси виданi за
основнi засоби у сумi (13 930) тисяч гривень - Вплив
створення резерву на аванси виданi в сумi (2 024) тисячi
гривень. (К) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншої поточної
дебiторської заборгованостi за П(С)БУ та вiдповiдним
МСФЗ балансом полягає у впливi створення резерву на
розрахунки за претензiями в сумi (8 306) тисяч гривень.
(Л) Iншi оборотнi активи Основна рiзниця мiж балансовою
вартiстю iнших оборотних активiв за П(С)БУ та
вiдповiдним МСФЗ балансом полягає у впливi списання
ПДВ до вiдшкодування в сумi (94 321) тисяча гривень. (М)
Статутний капiтал Основнi рiзницi мiж балансовою
вартiстю статутного капiталу за П(С)БУ та вiдповiдним
МСФЗ балансом включають: - Рiзницю в сумi 241 874
тисячi гривень, яка вiдображає вплив гiперiнфляцiї згiдно
з IAS 29 (Н) Iнший додатковий капiтал Основна рiзницi
мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу та
вiдповiдним МСФЗ балансом включає рiзницю в сумi (474
792) тисячi гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю в
капiталi. (О) Iншi довгостроковi зобов'язання Основна
рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших довгострокових
зобов'язань за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом
полягає у визнаннi дисконту по реструктуризованої
довгострокової заборгованостi перед ДП Енергоринок в
сумi (3 523 686) тисяч гривень. (П) Кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша
кредиторська заборгованiсть Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю кредиторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги з П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включають: - Рекласифiкацiя довгостроковiй
частини заборгованостi перед ДП Енергоринок в сумi (11
584) тисячi гривень. - Вплив iнших рекласифiкацiї в сумi
(35 089) тисяч гривень (Р) Поточнi зобов'язання за
розрахунками з одержаних авансiв Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю поточних зобов'язань за
розрахунками з одержаних авансiв за П(С)БУ та
вiдповiдним МСФЗ балансом включають: - Згортання
ПДВ в авансах отриманих з податковим зобов'язанням у
сумi (52 461) тисяч гривень. (С) Поточнi зобов'язання за
розрахунками з бюджетом Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю поточних зобов'язань за
розрахунками з бюджетом за П(С)БУ та вiдповiдним
МСФЗ балансом включають вплив коригувань по
згортанню ПДВ в авансах i рекласифiкацiї ПДВ в
загальнiй сумi 35 439 тисяч гривень. (Т) Вiдстроченi
податковi активи / податковi зобов'язання Рiзниця
балансової вартостi вiдстрочених податкових активiв /
зобов'язань за П(С)БУ включає, переважно, загальний
вплив усiх вище перерахованих рiзниць. Баланс на

30.09.2012р. (А) Незавершене будiвництво Основнi
рiзницi мiж балансовою вартiстю незавершеним
будiвництвом за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом
включають: - Вплив рекласифiкацiї окремих об'єктiв
незавершеного будiвництва iз запасiв в сумi 19 260 тисяч
гривень (Б) Основнi засоби Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю ОС за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включають: - Вплив приведення до справедливої
вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму 528 831 тисяча
гривень; (В) Виробничi запаси Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю виробничих запасiв за П(С)БУ та
вiдповiдним МСФЗ балансом включають: - Вплив
рекласифiкацiї виробничих запасiв в сумi (19 260) тисяч
гривень - Вплив створення резерву ТМЦ за попереднiй
перiод (6 200) тисяч гривень (Г) Векселi одержанi Основнi
рiзницi мiж балансовою вартiстю векселiв одержаних за
П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом включають: Вплив списання векселiв, за якими компанiя не очiкує
отримання грошових коштiв, в сумi (11 195) тисячi
гривень. (Д) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю
дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги з
П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом включають: Ефект визнання додаткової виручки вiд продажу
електроенергiї в сумi 33 915 тисяч гривень. (Е)
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами Основнi
рiзницi мiж балансовою вартiстю дебiторської
заборгованостi за виданими авансами за П(С)БУ та
вiдповiдним МСФЗ балансом включають: - Вплив
створення резерву на аванси виданi в сумi (2 024) тисячi
гривень. (Ж) Iншi оборотнi активи - Основна рiзниця мiж
балансовою вартiстю iнших оборотних активiв за П(С)БУ
та вiдповiдним МСФЗ балансом полягає у впливi списання
ПДВ до вiдшкодування в сумi (94 321) тисяча гривень. (З)
Статутний капiтал Основнi рiзницi мiж балансовою
вартiстю статутного капiталу за П(С)БУ та вiдповiдним
МСФЗ балансом включають: - Рiзницю в сумi 241 874
тисячi гривень, яка вiдображає вплив гiперiнфляцiї згiдно
з IAS 29 (I) Iнший додатковий капiтал Основна рiзницi
мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу та
вiдповiдним МСФЗ балансом включає рiзницю в сумi (476
107) тисяч гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю в
капiталi. (К) Iншi довгостроковi зобов'язання Основна
рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших довгострокових
зобов'язань за П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом
полягає у визнаннi дисконту по реструктуризованої
довгострокової заборгованостi перед ДП Енергоринок в
сумi (3 419 247) тисяч гривень. (Л) Кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша
кредиторська заборгованiсть Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю кредиторської заборгованостi за
товари, роботи, послуги з П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ
балансом включають: - Рекласифiкацiя довгостроковiй

частини заборгованостi перед ДП Енергоринок в сумi (5
742) тисячi гривень. - Вплив iнших рекласифiкацiї в сумi
(32 149) тисяч гривень (М) Поточнi зобов'язання за
розрахунками з одержаних авансiв Основнi рiзницi мiж
балансовою вартiстю поточних зобов'язань за
розрахунками з одержаних авансiв за П(С)БУ та
вiдповiдним МСФЗ балансом включають: - Ефект
визнання додаткової виручки (згортання з отриманими
авансами) по продажах електроенергiї в сумi (49 296)
тисяч гривень. (Н) Поточнi зобов'язання за розрахунками з
бюджетом Основнi рiзницi мiж балансовою вартiстю
поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом за
П(С)БУ та вiдповiдним МСФЗ балансом включають вплив
коригувань по згортанню ПДВ в авансах i рекласифiкацiї
ПДВ в загальнiй сумi (15 925) тисяч гривень. (О)
Вiдстроченi податковi активи / податковi зобов'язання
Рiзниця балансової вартостi вiдстрочених податкових
активiв / зобов'язань за П(С)БУ включає, переважно,
загальний вплив усiх вище перерахованих рiзниць.

Керівник

Головний бухгалтер

Сидоренко Олексiй Анатолiйович

Мамай Лариса Миколаївна

Звіт про фінансові результати за 3 квартал 2012 року
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

4854382

0

Податок на додану вартість

015

809064

0

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

4045318

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3801998

0

- прибуток

050

243320

0

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

552835

0

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

74832

0

Витрати на збут

080

0

0

Інші операційні витрати

090

497674

0

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у
наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

- прибуток

100

223649

0

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

18331

0

Інші доходи

130

8540

0

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний
з благодійною допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

115932

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

1852

0

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Стаття

Валовий прибуток:

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

132736

0

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток
від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у

176

0

0

наслідок припинення діяльності
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

21129

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

111607

0

- збиток

195

0

0

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

111607

0

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

336755

0

Витрати на оплату праці

240

318308

0

Відрахування на соціальні заходи

250

114787

0

Амортизація

260

260022

0

Інші операційни витрати

270

508845

0

Разом

280

1538717

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

65517175.000

65517175.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

65517175.000

65517175.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Назва статті

Примітки

(А) Чистий дохiд вiд реалiзацiї Основна рiзниця мiж
рядком чистий дохiд вiд реалiзацiї за П(С)БУ та
вiдповiдним рядком за МСФЗ включає визнання
додаткової виручки вiд реалiзацiї електроенергiї в сумi (6
912) тисяч гривень. (Б) Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї Основнi рiзницi мiж рядком собiвартiсть

реалiзацiї за П(С)БУ та вiдповiдним рядком за МСФЗ
включають: - Вплив коригування амортизацiї основних
засобiв в МСФЗ звiтностi в сумi 148 550 тисячi гривень; Вплив рекласифiкацiї резерву вiдпусток в сумi (4 172)
тисячi гривень (В) Адмiнiстративнi витрати Основнi
рiзницi мiж рядком адмiнiстративнi витрати за П(С)БУ та
вiдповiдним рядком за МСФЗ включають: - Вплив
реклассификации видаткiв з нарахування резерву
вiдпусток в сумi 3 834 тисячi гривень - Вплив коригування
амортизацiї основних засобiв в МСФЗ звiтностi в сумi 2
819 тисяч гривень (Г) Iншi операцiйнi витрати Основнi
рiзницi мiж рядком iншi операцiйнi витрати за П(С)БУ та
вiдповiдним рядком за МСФЗ включають: - Вплив
коригування резерву на розрахунки за претензiями,
нарахованого в МСФЗ на 31 грудня 2011 в сумi (8 268)
тисяч гривень (Д) Фiнансовi витрати Основнi рiзницi мiж
рядком фiнансовi витрати за П(С)БУ та вiдповiдним
рядком за МСФЗ включають: - Вплив амортизацiї
дисконту вiд нормального i дострокового погашення
реструктуризованої кредиторської заборгованостi в
загальнiй сумi 113 848 тисяч гривень. (Е) Вiдстрочений
податок Рiзниця з витрат по податку на прибуток за
П(С)БУ включає, переважно, загальний вплив усiх вище
перерахованих рiзниць.
У зв'язку зi збоєм програмного забезпечення програми
формування квартального звiту, наступнi рядки слiд
читати: - рядок 320 "Чистий прибуток, (збиток) на одну
просту акцiю" : за звiтний перiод (1,703476989049) грн.; за
попереднiй перiод (0) грн.; - рядок 330 "Скоригований
чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцiю": за
звiтний перiод (1,703476989049) грн.; за попереднiй перiод
(0) грн.

Керівник

Головний бухгалтер

Сидоренко Олексiй Анатолiйович

Мамай Лариса Миколаївна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку
Порiвняльна iнформацiя в Балансi станом на 31.09.2012 року представлена вiдносно одного
попереднього перiоду - 2011 рiк. Порiвняльна iнформацiя в Звiтi про фiнансовi результати буде
представлена в рiчному фiнансовому звiтi, так як вiдповiдно до МСФЗ 1 порiвняльна iнформацiя
наводиться за попереднiй рiк. Оцiнки вiдносно вхiдних залишкiв балансу станом на 1 сiчня 2012
року, а також сум, всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ,
проводяться вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Визнанню пiдлягають всi активи i
зобов'язання, що вiдповiдають критерiям визнання згiдно МСФЗ. Всi визнанi активи i зобов'язання
оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi, справедливiй або по дисконтованiй вартостi.
При складаннi промiжної фiнансової звiтностi Товариство використовувало вимоги МСФЗ 1 про
ретроспективне застосування всiх стандартiв, дiючих на дату пiдготовки фiнансової звiтностi
згiдно МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки не представляється можливим перерахунок
бiльш ранньої iнформацiї. Виключеннями для ретроспективного застосування для Товариства є
основнi засоби (а також нематерiальнi активи) та винагороди працiвникам.

