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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
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Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00131305
1.4. Місцезнаходження емітента
01001 м.Київ, Площа Iвана Франка, 5
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044)207-61-49 (044)207-67-43
1.6. Електронна поштова адреса емітента
vku@kievenergo.com.ua
2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2.2. Квартальна інформація розміщена
на сторінці

25.10.2012
(дата)

http://kyivenergo.ua в мережі Інтернет 25.10.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб
X
2. Основні відомості про випущенні 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 системі України, послугами яких користується емітент
X
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 емітента, 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:
Роздiл 3. "Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi" незаповнений у
зв'язку з тим, що за звiтнiй перiод ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускало облiгацiй.
Роздiл 4 "Основнi вiдомостi про похiднi цiннi папери емiтента" незаповнений у зв'язку з тим, що
за звiтнiй перiод в ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не було випуску похiдних цiнних паперiв.
Роздiл 6. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" незаповнений у зв'язку з тим, що
за звiтнiй перiод ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" посада корпоративного секретаря не вводилася, а також
Корпоративний секретар не призначався, не обирався та не був звiльнений.
Роздiл 10. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" незаповнений у зв'язку з тим, що за
звiтнiй перiод ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" не випускала цiльовi облiгацiї, в тому числi i облiгацiї,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi

3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних
осіб
3.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію
А01 № 769840
3.3. Дата державної реєстрації
12.04.2003
3.4. Місцезнаходження
01001 м.Київ, Площа Iвана Франка, 5
3.5. Статутний капітал (грн.)
27091070
3.6. Чисельність працівників (чол.)
12529
3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 - Виробництво електроенергiї
35.13 - Розподiлення електроенергiї
35.30 - Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі
0
3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
25
3.10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв Товариства;Наглядова рада
Товариства;Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор
Товариства;Ревiзiйна комiсiя Товариства.
3.11. Посадові особи підприємства
Генеральний директор - Фоменко Олександр Валерiйович;
Голова Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - Плачков Iван Васильович ;
Заступник Голови Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"- DTEK Holdings Limited;
Секретар Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - ТОВ "Донбаська паливно-енергетична
компанiя";
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - НАК "Енергетична компанiя України";
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK
INVESTMENTS B.V.);
Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.);
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - Волкова Вiкторiя Миколаївна;
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - Салоїд Олена Олександрiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - Гнездiлова Олена Миколаївна;
Головний бухгалтер-керiвник департаменту бухгалтерського облiку - Мєняйло Вiкторiя
Петрiвна.
3.12. Засновники підприємства
На момент створення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО"
її засновником була держава в особi Мiнiстерства енергетики України, iнформацiя щодо коду
ЄДРПОУ Мiнiстерства енергетики України вiдсутня.
Станом на 30.09.2012 (на пiдставi даних отриманих вiд ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв" ) у Товариства було 1229 акцiонерiв.
3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та
організацій

ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" є учасником: Закритого акцiонерного товариства "Страхова
компанiя "Лад"; Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Крона";
Публiчного акцiонерного товариства "Київенергоремонт";Приватного акцiонерного товариства
"Українське агентство фiнансового розвитку".

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

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
Кількість простих іменних акцій (штук)
Кількість простих акцій на пред'явника (штук)
Кількість привілейованих іменних акцій (штук)
Форма існування акцій
Номінальна вартість акції (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)

31.05.2010
102/10/1/10
Управлiння Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
в м.Києвi та Київськiй областi
108364280
0
0
Бездокументарна
0,25
0
27091071

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери
емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується
емітент
6.1. Найменування
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
6.2. Організаційно-правова форма
Акцiонерне товариство
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
35917889
6.4. Місцезнаходження
04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності
498004
6.6. Дата видачі ліцензії
19.11.2009
6.7. Міжміський код та телефон
+38 044 585-42-40
6.8. Факс
+38 044 585-42-40
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
6.10. Опис
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає послуги щодо зберiгання
цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках зберiгачiв цiнних
паперiв, а також операцiй ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" щодо випущених ним цiнних паперiв.
6.1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Далiз-Фiнанс"

6.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33400984
6.4. Місцезнаходження
01004, м. Київ, вулиця Басейна, будинок 7-В, к.501
6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності
075854
6.6. Дата видачі ліцензії
13.09.2012
6.7. Міжміський код та телефон
+38 044 531-86-33
6.8. Факс
+38 044 278-20-82
6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку
Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
6.10. Опис
ТОВ "Фондова компанiя "Далiз-Фiнанс" надає послуги щодо зберiгання цiнних паперiв,
обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв.

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність
8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності
Виробiток електроенергiї електростанцiй - 3249,725 млн.кВтг;
Вiдпуск з шин електростанцiй - 2851,326млн. кВтг;
Реалiзовано електричної енергiї споживачам столицi - 6408,997 тис. кВтг;
Вiдпуск теплової енергiї з колекторiв ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" - 9979,838 тис. Гкал;
Корисний вiдпуск теплової енергiї споживачам столицi - 7996,038 тис.Гкал;
Витрати умовного палива, на виробництво - 2156,699 тис. т у.п.:
(електричної енергiї - 649,064 тис т у.п.);
(теплової енергiї - 1507,635 тис т у.п.).
Всього реалiзацiя товарної продукцiї, у т.ч.: 10709 млн.грн;
( електричної енергiї млн.грн - 7994 млн.грн);
(теплової енергiї - 2715 млн.грн.);
( iнша продукцiя - млн.грн. -- ).
Середнiй тариф на електричну енергiю - 66,10 коп./кВтг;
Середнiй тариф на теплову енергiю - 280,44 грн/Гкал.

8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
№
з/п

Основні види
продукції

1
1

2
Виробництво
електроенергiї,
млн. кВтг
Розподiлення та
реалiзацiя
електроенергiї,
млн. кВтг
Виробництво та
реалiзацiя теплової
енергiї, тис. Гкал.

2

3

у натуральній
формі
(фізична
од.вим.)
3
3249,7

Обсяг реалізованої продукції

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
од.вим.)

у грошовій формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

4
0

5
0

6
2851,3

7
2390972,9

8
26,7

0

0

0

6409

4236126,9

47,2

9979,8

0

0

7996

2242440,4

25

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2
3

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Купована електроенергiя
37,2
Паливо зi сторони на технологiчнi
48,9
потреби
Витрати на оплату працi з
6,4
вiдрахуваннями на соцiальнi
заходи
Склад витрат

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Територія
Організаційно-пра
Акцiонерне товариство
вова форма
господарювання
Орган державного
управління
Вид економічної
Виробництво електроенергії
діяльності
Середня кількість працівників (1):
Одиниця виміру: тис.грн.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Адреса: 01001 м.Київ, Площа Iвана Франка, 5

Дата

КОДИ
30.09.2012

за ЄДРПОУ

00131305

за КОАТУУ

80382

за КОПФГ

230

за СПОДУ

4

за КВЕД

40.11.0

v

Баланс
на 30.09.2012 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
Залишкова вартість
Первісна вартість
Знос
Довгострокові біологічні активи:
Справедлива (залишкова) вартість
Первісна вартість
Накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Відстрочені податкові активи
Гудвіл

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

010
011
012
020

3833
13733
( 9900 )
538106

15405
21341
( 5936 )
722951

030
031
032

2984993
3029196
( 44203 )

3064047
3314185
( 250138 )

035
036
037

0
0
(0)

0
0
(0)

040

0

0

045
050

14801
99

14801
99

055

0

0

056
057
060
065

0
(0)
151622
0

0
(0)
262114
0

Інші необоротні активи
Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси
поточні біологічні активи
незавершене виробництво
готова продукція
товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
IV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив

1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів

070
075
080

0
0
3693454

0
0
4079417

100
110
120
130
140
150

197879
0
0
287
410
0

223170
0
0
301
454
0

160
161
162

1513387
3214699
( 1701312 )

1487237
3282047
( 1794810 )

170
180
190
200
210
220

15565
15408
0
0
17196
0

0
15490
0
0
18065
0

230
231
240
250
260
270
275
280

437703
7
104
128220
2326159
10629
0
6030242

280227
14
2321
131809
2159074
5335
0
6243826

Код
рядка
2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

27091
0
0
3084237
0
-1643629
(0)
(0)
0
1467699
0

27091
0
0
3173443
0
-896608
(0)
(0)
0
2303926
0

400
410
415

108236
7574
0

107106
1434
0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах
416
0
0
Цільове фінансування (2)
420
1000
1500
Усього за розділом II
430
116810
110040
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
440
589683
543741
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов’язання
460
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
470
170373
205489
Усього за розділом ІІІ
480
760056
749230
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків
500
20
0
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
110199
133904
зобов’язаннями
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
2344738
1689254
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
657461
633903
з бюджетом
550
273877
360530
з позабюджетних платежів
560
0
0
зі страхування
570
12971
11867
з оплати праці
580
27474
27511
з учасниками
590
4965
4955
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
605
0
0
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
253962
218692
Усього за розділом IV
620
3685667
3080616
V. Доходи майбутніх періодів
630
10
14
Баланс
640
6030242
6243826
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
0
Примітки:
Баланс на 01.01.2012
(а) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю незавершених капiтальних iнвестицiй по П(с)БО i
вiдповiдним балансом МСФЗ полягає в подальшому облiку переоцiненої вартостi незавершених
капiтальних iнвестицiй на суму 15 485 тисяч гривень.
(б) Довгостроковi фiнансовi інвестиції.
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансових iнвестицiй по П(с)БО i вiдповiдним
балансом МСФЗ включає вплив рiзного методу облiку i критерiїв оцiнки iнвестицiї в дочiрню компанiю в
сумi 9 163 тисяч гривень
(в) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
вiдповiдно П(с)БО i вiдповiдним балансом МСФЗ включає:
"Вплив перерахунку резерву сумнiвних боргiв в МСФЗ звiтностi в сумi 95 032 тисяч гривень.
"Коригування в МСФЗ розрахункового перiоду по електроенергiї i теплоенергiї в сумi 272 868 тисяч
гривень.
(г) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за розрахунками з
бюджетом вiдповiдно П(с)БО i вiдповiдним балансом МСФЗ включає рекласифiкацiю
в сумi
1 671 тисяча гривень i пов'язана з форматом представлення.

(д) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншої поточної дебiторської заборгованостi за П(с)БО i
вiдповiдним балансом МСФЗ полягає у впливi перерахунку резерву сумнiвних боргiв в МСФЗ звiтностi в
сумi 20 642 тисяч гривень.
(е) Iнший додатковий капiтал
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу i вiдповiдним балансом
МСФЗ включає рiзницю в сумi 5 650 тисяч гривень, яка вiдображає вплив результатiв переоцiнки
основних засобiв i методику облiку i визнання основних засобiв комунальної власностi
(є) Резервний капiтал .
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю резервного капiталу i вiдповiдним балансом МСФЗ
включає рiзницю в сумi 72 443 тисячi гривень, яка вiдображає вплив рекласифiкацiї в нерозподiлений
прибуток.
(ж) Забезпечення виплат персоналу
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю забезпечення виплат персоналу i вiдповiдним
балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 75 144 тисяч гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю з iнших
забезпеченнь.
(з) Iншi забезпечення
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших забезпеченнь i вiдповiдним балансом МСФЗ
включає рiзницю в сумi 67 607 тисяч гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю в забезпечення виплат
персоналу i нарахування заборгованостi по судових позовах.
(и) Поточна заборгованiсть по довгострокових зобов'язаннях.
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю поточної заборгованостi по довгострокових
зобов'язаннях i вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 21 797 тисяча гривень, яка
вiдображає рекласифiкацiю з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
(i) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги i вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 21 273 тисяч гривень, яка вiдображає
рекласифiкацiю з iнших поточних зобов'язань i поточної заборгованостi по довгострокових зобов'язаннях
(ї) Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю заборгованостi за розрахунками з бюджетом i
вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 43 150 тисяч гривень, яка пов'язана з
коригуванням розрахункового перiоду по електроенергiї i теплоенергiї.
(й) Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю заборгованостi за розрахунками зi страхування i
вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 1 377 тисяча гривень, яка пов'язана з форматом
представлення.
(к)Доходи майбутнiх перiодiв
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю доходiв майбутнiх перiодiв i вiдповiдним балансом
МСФЗ включає рiзницю в сумi 324 983 тисячi гривень, яка вiдображає рiзнi критерiї i методику визнання
в облiку цiльового фiнансування.
Баланс на 30.09.2012
(а) Нематерiальнi активи
Основною рiзницею мiж балансовою вартiстю нематерiальних активiв по П(с)БО i вiдповiдним
балансом МСФЗ в сумi 9 861 тисяч гривень є вплив рiзних критерiїв визнання
(б) Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю незавершених капiтальних iнвестицiй по П(с)БО i
вiдповiдним балансом МСФЗ полягає в подальшому облiку переоцiненої вартостi незавершених
капiтальних iнвестицiй на суму 26 404 тисяч гривень
(в) Основнi засоби
Основною рiзницею мiж балансовою вартiстю ОЗ по П(с)БО i вiдповiдним балансом МСФЗ є
вплив вiдображення до справедливої вартостi основних засобiв в МСФЗ на суму 32 962 тисяч гривень
(г) Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансових iнвестицiй по П(с)БО i вiдповiдним
балансом МСФЗ включає вплив рiзного методу облiку i критерiїв оцiнки iнвестицiї в дочiрню компанiю в

сумi 9 163 тисяч гривень
(д) Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
вiдповiдно П(с)БО i вiдповiдного балансу МСФЗ включає:
"Вплив перерахунку резерву сумнiвних боргiв в МСФЗ звiтностi в сумi 46 228 тисяч гривень.
"Коригування в МСФЗ розрахункового перiоду по електроенергiї i теплоенергiї в сумi 288 468 тисяч
гривень.
"Визнання компенсацiї рiзницi в тарифах у сумi 241 492 тисяча гривень.
(е) Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю дебiторської заборгованостi за розрахунками з
бюджетом вiдповiдно П(с)БО i вiдповiдним балансом МСФЗ включає рекласифiкацiю в сумi
2 110 тисяч гривень i пов'язана з форматом представлення
(є) Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншої поточної дебiторської заборгованостi за П(с)БО i
вiдповiдним балансом МСФЗ полягає у впливi перерахунку резерву сумнiвних боргiв в МСФЗ звiтностi в
сумi 15 356 тисяч гривень.
(ж) Iнший додатковий капiтал
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iншого додаткового капiталу i вiдповiдним балансом
МСФЗ включає рiзницю в сумi 74 339 тисяч гривень, яка вiдображає вплив результатiв переоцiнки
основних засобiв i методику облiку i визнання основних засобiв комунальної власностi
(з) Резервний капiтал
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю резервного капiталу i вiдповiдним балансом МСФЗ
включає рiзницю в сумi 72 443 тисячi гривень, яка вiдображає вплив рекласифiкацiї в нерозподiлений
прибуток.
(и) Забезпечення виплат персоналу
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю забезпечення виплат персоналу i вiдповiдним
балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 85 399 тисяч гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю в iншi
забезпечення, а також визнання зобов'язань за пенсiйними виплатами рiвномiрно протягом звiтного
перiоду
(i) Iншi забезпечення
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших забезпеченнь i вiдповiдним балансом МСФЗ
включає рiзницю в сумi 70 251 тисяч гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю в забезпечення виплат
персоналу i нарахування заборгованостi по судових позовах
(ї) Iншi довгостроковi зобов'язання
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю iнших довгострокових зобов'язань i вiдповiдним
балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 49 535 тисяч гривень, яка вiдображає рекласифiкацiю в
довгостроковi кредити банкiв
(й) Поточна заборгованiсть по довгострокових зобов'язаннях
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю поточної заборгованостi по довгострокових
зобов'язаннях i вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 42 865 тисяча гривень, яка
вiдображає рекласифiкацiю з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги
(к) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю кредиторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги i вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 41 975 тисяч гривень, яка вiдображає
рекласифiкацiю з поточної заборгованостi по довгострокових зобов'язаннях
(л) Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю заборгованостi за розрахунками з бюджетом i
вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 45 967 тисяч гривень, яка пов'язана з
коригуванням розрахункового перiоду по електроенергiї i теплоенергiї
(м) Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю заборгованостi за розрахунками зi страхування i
вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 1 113 тисяча гривень, яка пов'язана з форматом
представлення.

(н) Iншi поточнi зобов'язання
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю заборгованостi з iнших поточних зобов'язаннях i
вiдповiдним балансом МСФЗ включає рiзницю в сумi 1 268 тисяч гривень, яка пов'язана з форматом
представлення
(о) Доходи майбутнiх перiодiв
Основна рiзниця мiж балансовою вартiстю доходiв майбутнiх перiодiв i вiдповiдним балансом
МСФЗ включає рiзницю в сумi 317 820 тисяч гривень, яка вiдображає рiзнi критерiї i методику визнання
в облiку цiльового фiнансування
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Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2012 року
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)
Фінансові витрати

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За звітний
За попередній
період
період
3
4

010

10979778

0

015
020
025
030

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

035

10979778

0

040

( 9822752 )

(0)

050

1157026

0

055
060

(0)
99107

(0)
0

061

0

0

070
080
090

( 83561 )
(0)
( 237754 )

(0)
(0)
(0)

091

(0)

(0)

100

934818

0

105
110
120
130
140

(0)
0
31828
21426
( 41031 )

(0)
0
0
0
(0)

Втрати від участі в капіталі
150
(0)
(0)
Інші витрати
160
( 7028 )
(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
170
940013
0
прибуток
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
177
(0)
(0)
наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
( 195992 )
(0)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
190
744021
0
прибуток
збиток
195
(0)
(0)
Надзвичайні:
200
0
0
доходи
витрати
205
(0)
(0)
Податки з надзвичайного прибутку
210
(0)
(0)
Частка меншості
215
0
0
Чистий:
220
744021
0
прибуток
збиток
225
(0)
(0)
Забезпечення матеріального заохочення
226
0
0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з
(131)
0
благодійною допомогою
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний
За попередній
Найменування показника
рядка
період
період
1
2
3
4
Матеріальні затрати
230
5129764
0
Витрати на оплату праці
240
559828
0
Відрахування на соціальні заходи
250
203753
0
Амортизація
260
216326
0
Інші операційні витрати
270
1427991
0
Разом
280
7537662
0
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
За звітний
За попередній
Назва статті
рядка
період
період
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
300
108364280
108364280
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
108364280
108364280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
0
0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
330
0,007
0
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
0
Примітки: Звiт про фiнансовi результати за сiчень-вересень 2012 року
(а) Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Основною рiзницею мiж доходом вiд реалiзацiї продукцiї згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 2 014 409
тисяч гривень є:

"визнання доходу з рiзницi в тарифах i рекласифiкацiя з iнших операцiйних доходiв
"коригування розрахункового перiоду з електроенергiї i теплоенергiї
"згортання внутрiшньої мiжфiлiальної реалiзацiї електроенергiї i теплоенергiї
(б) Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Основною рiзницею мiж собiвартiстю реалiзованої продукцiї згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 215
120 тисяч гривень є:
"згортання собiвартостi з внутрiшньої мiжфiлiальної реалiзацiї електроенергiї i теплоенергiї
"коригування амортизацiйних вiдрахувань
(в) Адмiнiстративнi витрати
Основною рiзницею мiж адмiнiстративними витратами за П(с)БО i МСФЗ у сумi 4 566 тисяч
гривень є коригування амортизацiйних вiдрахувань
(г) Iншi доходи
Основною рiзницею мiж iншими доходами за П(с)БО i МСФЗ у сумi 72 989 тисяч гривень є сторно
визнаного доходу при амортизацiї отриманих основних засобiв комунальної власностi
(д) Iншi операцiйнi доходи
Основною рiзницею мiж iншими операцiйними доходами згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 3 167 133
тисяч гривень є:
"рекласифiкацiя доходу з рiзницi в тарифах до чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї
"вiдображення нарахування i сторно резерву сумнiвних боргiв на нетто-основi
"рекласифiкацiя до iнших фiнансових доходiв банкiвських вiдсоткiв за залишками на поточних рахунках
(е) Iншi операцiйнi витрати
Основною рiзницею мiж iншими операцiйними витратами згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 1 280 703
тисяч гривень є вiдображення нарахування i сторно резерву сумнiвних боргiв на нетто-основi
(є) Фiнансовi витрати
Основною рiзницею мiж фiнансовими витратами згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 8 466 тисяч
гривень є визнання у звiтностi МСФЗ витрат з зобов'язань за пенсiйними виплатами рiвномiрно протягом
звiтного перiоду
(ж) Iншi фiнансовi доходи
Основною рiзницею мiж iншими фiнансовими доходами згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 31 828
тисяч гривень є рекласифiкацiя банкiвських вiдсоткiв за залишками на поточних рахунках з iнших
оперцiйних доходiв
(з) Податок на прибуток
Основною рiзницею мiж витратами з податку на прибуток згiдно П(с)БО i МСФЗ в сумi 110 492
тисяч гривень є визнання таких витрат у звiтностi МСФЗ за ефективною ставкою вiдсотка

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.П. Мєняйло

Фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) (у разі наявності)
На виконання п. 2 ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", ч.6 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" фiнансова звiтнiсть
ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" складена за мiжнародними стандартами.

