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.
Заступник
директора з
економiки та
фiнансiв

Шевченко Роман Васильович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

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 ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
1.2 Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00178353
1.4 Місцезнаходження емітента
51400, мiсто Павлоград, Ленiна,76
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента
(05632) 6-85-56 (05632) 6-70-07
1.6 Електронна поштова адреса емітента
MasyukAG@dtek.com
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

dtek.com
(адреса сторінки)

25.10.2012

в мережі Інтернет 25.10.2012
(дата)

Зміст
1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття
даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

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

X

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
Акцiї у звiтному перiодi Товариством не випускались. Iншi цiннi папери емiтентом не
випускались. Похiднi цiннi папери емiтенти не випускались. У звiтному перiодi емiтент не брав
участi в створеннi юридичних осiб. У звiтному перiодi Товариство не розмiщало облiгацiї. У

Товариствi не введено посаду корпоративного секретаря. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не
надається, цiльовi облiгацiї, виконання за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не
випускалися

3. Інформація про емітента
3.1. Повне найменування
3.2. Серія і номер свідоцтва про
державну реєстрацію
3.3. Дата державної реєстрації

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"
А01 №577860
02.04.1997

3.4. Територія (область)

Дніпропетровська

3.5. Місцезнаходження

51400, мiсто Павлоград, Ленiна,76

3.6. Статутний капітал (грн.)

1386424000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому
капіталі, що належать державі

0.000

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

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

25702

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

10.10.1 Добування та збагачення камяного вугiлля, 51.51.0
Оптова торгiвля паливом, 80.22.0 Професiйно-технiчна
освiта

3.11. Органи управління емітента

Органами Товариства є: (1) Вищий орган Товариства Загальнi збори Товариства; (2) Наглядова рада Товариства;
(3) Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) Генеральний директор Товариства; (4) Ревiзiйна комiсiя
Товариства.

3.12. Засновники емітента

ТОВ "ДТЕК" код ЄДРПОУ 34225325 - 5541411930 штук
акцiй - 99.92275 % статутного капiталу Компанiя DTEK
Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД) - 5 штук
акцiй - 0,0000% DTEK Investments B.V. (ДТЕК
IНВЕСТМЕНТС Б.В.) - 3 штук акцiй - 0,0000% DTEK
Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.) - 10 штук акцiй 0,0000 % Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Перший радник" код ЄДРПОУ 33523815 - 4 штук акцiй 0,0000% Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Менеджмент груп" код ЄДРПОУ 24733322 - 26200 штук
акцiй - 0,00047 % Ц.А. Менед. Укр. ПIФ "Цитад. Укр. Зб" код
ЄДРСI 211170 - 72124 штук акцiй - 0,0013% Фiзичнi особи 24727 осiб - 4185737 штук акцiй - 0,07548 %

4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
4.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган,
який видав)* або ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ юридичної особи
4.4. Рік народження
4.5. Освіта
4.6. Стаж керівної роботи (років)
4.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

4.8. Опис

4.1. Посада
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
4.3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4.4. Рік народження
4.5. Освіта

Голова Наглядової ради
Компанiя DTEK Holdings Limited (ДТЕК ХОЛДIНГЗ
ЛIМIТЕД)

д/в д/н д/н
0
д/н
0
данi вiдсутнi
Реєстрацiйний номер Республiки Кiпр -174860
мiсцезнаходження юридичної особи ---Темiстоклi Дервi 3,
ЮЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя, Кiпр (3, JULIA HOUSE,
Themistokles Dervis Street, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus)
Обраний на засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол
б/н вiд 04.08.2011 р.)
Член Наглядової ради
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ДТЕК"

д\н 34225325 д\н

0
д\н

4.6. Стаж керівної роботи (років)

0

4.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

д\н

4.8. Опис
4.1. Посада

Мiсцезнаходження - 83055, Донецька область, мiсто Донецьк,
Ворошиловський район, бульвар Шевченко, 11 Обраний
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол №
10 вiд 29.04.2010 р.)
Виконавчий орган - Генеральний директор

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Мартовицький Артур Володимирович

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

ВА 771062 20.06.1997 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькiй обл.

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4.4. Рік народження

1964

4.5. Освіта

вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

27

4.7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку займав

29.04.2010 - 19.04.2011 рр. Генеральний директор ВАТ
"Павлоградвугiлля"

4.8. Опис

Обраний рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 19.04.2011
року (протокол № 11 вiд 19.04.2011 року) Генеральний
директор Товариства зобов'язаний: (1) виконувати рiшення та
доручення Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства,
прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої
цим Статутом; (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та
внутрiшнiх документiв Товариства; (3) дiяти в iнтересах
Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у
вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно; (4) не
використовувати можливостi Товариства у сферi господарської
дiяльностi у власних приватних цiлях; (5) не розголошувати
iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю
Товариства, не використовувати та не передавати iншим
особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть
Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову
репутацiю Товариства; (6) своєчасно доводити до вiдома
Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн
володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає
посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також
про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що
будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути
визнаний зацiкавленою особою. Генеральний директор
Товариства дiє на пiдставi цього Статуту та локальних
нормативних актiв Товариства, вирiшуючи всi питання,
пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, що
охоплює юридичнi та фактичнi дiї, якi здiйснюються у
внутрiшнiй та зовнiшнiй сферi дiяльностi Товариства, крiм
питань та дiй, що належать до компетенцiї Загальних зборiв,
Наглядової ради Товариства, та Ревiзiйної комiсiї в тому числi
виключної компетенцiї цих органiв управлiння. Генеральний
директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам i
Наглядовiй радi Товариства, органiзує та забезпечує виконання
їх рiшень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

4.1. Посада
4.2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи
4.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який
видав)* або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Член Ревiзiйної комiсiї
DTEK Investments B.V. (ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В.)

д\в д\в д\в

4.4. Рік народження

0

4.5. Освіта

д\в

4.6. Стаж керівної роботи (років)

0

4.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

д\в
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати м.
Амстердам - 34284942, мiсцезнаходження - Schiphol
Boulevard 231 Tower B 5th floor. 1118 BH Luchthaven
Schiphol. The Netherlands. Обраний рiшенням рiчних
Загальних зборiв (протокол №13 вiд 15.03.2012 року)

4.8. Опис

4.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

DTEK Holdings B.V. (ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.)

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

д\в д\в д\в

4.4. Рік народження

0

4.5. Освіта

д\в

4.6. Стаж керівної роботи (років)

0

4.7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав

д\в
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати м.
Амстердам - 34334895, мiсцезнаходження - Schiphol
Boulevard 231 Tower B 5th floor. 1118 BH Luchthaven
Schiphol. The Netherlands. Обраний рiшенням Загальних
зборiв (протокол № 13 вiд 15.03.2012 року).

4.8. Опис

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв

5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова форма

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107 мiсто Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7 - Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ 498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

+38(044)585-42-40

5.8. Факс

+38(044)585-42-40

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис
5.1. Найменування

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Iнформацiя вiдсутня
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"ОБЄДНАНА

РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
5.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження

23785133
83050 мiсто Донецьк, вул. Унiверситетська, буд.52

5.5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АВ 507121

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

17.12.2009

5.7. Міжміський код та телефон

+38(062)337-10-41

5.8. Факс

+38(062)337-10-41

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис
5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова форма
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Iнформацiя вiдсутня
ТОВ "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
33262696
03680, Україна, Київська обл., мiсто Київ, вул.
Горького, 172 оф.1014
Свiдоцтво №3
12.04.2010

5.7. Міжміський код та телефон

(044)521-20-15

5.8. Факс

(044)362-90-84

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис
5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова форма
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

Консультування з питань комерцiйної дiяльностi та
управлiння
Iнформацiя вiдсутня
ТОВ "МАКАУДИТСЕРВIС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
21994619
83055, Україна, Донецька обл., мiсто Донецьк, пр.
Театральний 7/515
1988
23.02.2001

5.7. Міжміський код та телефон

(062)334-35-08

5.8. Факс

(062)334-35-08

5.9. Вид діяльності

Аудиторськi послуги

5.10. Опис
5.1. Найменування
5.2. Організаційно-правова форма
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
5.4. Місцезнаходження
5.5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

Iнформацiя вiдсутня
ПАТ"Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
03150,м.Київ, вул. Червоноармiйська,72
серiя АВ номер 45695

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого
документа

05.03.2009

5.7. Міжміський код та телефон

0442775000

5.8. Факс

0445228808

5.9. Вид діяльності
5.10. Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Iнформацiя вiдсутня

6. Відомості про цінні папери емітента
Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
паперу

1

2

3

4

5

6

04.06.2010

339/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000074306

Акції
Іменні
прості

Бездокументарна
Іменні

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

5545696000

1386424000.00

100.000

Номінальна
Форма існування
вартість акцій
та форма випуску
(грн.)

Акцiї Товариства включено до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння
№1310/2011/01 вiд 13.10.2011 року

Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Облігації
(відсоткові,
цільові,
дисконтні)

Номінальна
вартість (грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

1

2

3

4

5

16.12.2004

199/2/04

ДКЦБФР

Опис
16.12.2004

200/2/04

ДКЦБФР

201/2/04

ДКЦБФР

202/2/04

ДКЦБФР

203/2/04

ДКЦБФР

204/2/04

ДКЦБФР

205/2/04

ДКЦБФР

206/2/04

ДКЦБФР

207/2/04

ДКЦБФР

Опис

9

10

11

12

2

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року
208/2/04

ДКЦБФР

Опис
16.12.2004

8

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

7
Бездокументарна
Іменні

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.07.2004

6

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

Дата
погашення
облігацій

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

Сума виплаченого
процентного доходу
за звітний період
(грн.)

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

Термін
виплати
процентів

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

Процентна
ставка (у
відсотках)

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

1000000.00

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

відсоткові

Форма існування
та форма випуску

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

1000000.00

0.001

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року
209/2/04

ДКЦБФР

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

16.12.2004

210/2/04

ДКЦБФР

Опис
16.12.2004

211/2/04

ДКЦБФР

212/2/04

ДКЦБФР

213/2/04

ДКЦБФР

214/2/04

ДКЦБФР

215/2/04

ДКЦБФР

216/2/04

ДКЦБФР

217/2/04

ДКЦБФР

218/2/04

ДКЦБФР

219/2/04

ДКЦБФР

220/2/04

ДКЦБФР

Опис

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

01.01.2020

0.00

01.01.2020

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року
221/2/04

ДКЦБФР

Опис
16.12.2004

1000000.00

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

відсоткові

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

01.01.2020

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

0.00

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

01.01.2020

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

0.001

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

2000000.00

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

Бездокументарна
Іменні

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

2

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

1000000.00

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
16.12.2004

відсоткові

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року
222/2/04

ДКЦБФР

відсоткові

1000000.00

2

Бездокументарна
Іменні

2000000.00

0.001

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

16.12.2004

223/2/04

ДКЦБФР

Опис
03.11.2005

відсоткові

1000000.00

2

316/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

317/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

318/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

319/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

320/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

321/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

322/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

323/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

325/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

326/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

Опис

22.01.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.02.2012

337.16

22.02.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.03.2012

341.44

22.03.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.04.2012

346.01

22.04.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.05.2012

350.44

22.05.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.06.2012

355.02

22.06.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.07.2012

359.45

22.07.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.08.2012

364.02

22.08.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.10.2012

0.00

22.10.2012

Бездокументарна
Іменні

5388000.00

0.001

22.11.2012

0.00

22.11.2012

5388000.00

0.001

22.09.2012

368.60

22.09.2012

130000000.00

0.001

20.12.2013

0.00

20.12.2013

iнформацiя вiдсутня
324/2/05

ДКЦПФР

відсоткові

5388000.00

1

Опис
19.12.2006

332.58

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

22.01.2012

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

0.001

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

5388000.00

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

Бездокументарна
Іменні

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

01.01.2020

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

0.00

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

01.01.2020

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

0.001

iнформацiя вiдсутня

Опис
03.11.2005

2000000.00

Згiдно мирової угоди погашення та термiн виплати процентiв продовжено до 01.01.2020 року

Опис
03.11.2005

Бездокументарна
Іменні

Бездокументарна
Іменні
iнформацiя вiдсутня

798/2/06

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

26

Бездокументарна
Іменні
iнформацiя вiдсутня

29.08.2007

512/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

20

Опис
29.08.2007

513/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

20

514/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

22

514/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

22

984/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

20

985/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

24

986/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

24

987/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

25

988/2/07

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

25

Опис

10.07.2015

0.00

10.07.2015

Бездокументарна
Іменні

110000000.00

0.001

10.07.2016

0.00

10.07.2016

Бездокументарна
Іменні

110000000.00

0.001

10.07.2016

0.00

10.07.2016

Бездокументарна
Іменні

1000000000.00

15.000

01.01.2015

11295267.11

02.01.2015

Бездокументарна
Іменні

120000000.00

15.000

01.01.2016

13555654.10

01.01.2016

Бездокументарна
Іменні

120000000.00

15.000

01.01.2017

13555654.10

02.01.2017

Бездокументарна
Іменні

125000000.00

15.000

01.01.2018

14122417.80

02.01.2018

Бездокументарна
Іменні

125000000.00

15.000

30.04.2010

14149089.05

02.01.2019

150000000.00

15.000

30.06.2012

11280821.91

30.06.2012

150000000.00

15.000

31.07.2013

22438356.18

31.07.2013

iнформацiя вiдсутня
144/2/09

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

30

Опис
28.04.2009

0.001

iнформацiя вiдсутня

Опис
28.04.2009

100000000.00

iнформацiя вiдсутня

Опис
14.12.2007

Бездокументарна
Іменні

iнформацiя вiдсутня

Опис
14.12.2007

10.07.2014

iнформацiя вiдсутня

Опис
14.12.2007

0.00

iнформацiя вiдсутня

Опис
14.12.2007

10.07.2014

iнформацiя вiдсутня

Опис
14.12.2007

0.001

iнформацiя вiдсутня

Опис
29.08.2007

100000000.00

iнформацiя вiдсутня

Опис
29.08.2007

Бездокументарна
Іменні

Бездокументарна
Іменні
iнформацiя вiдсутня

145/2/09

ДКЦПФР

відсоткові

5000000.00

30

Бездокументарна
Іменні
iнформацiя вiдсутня

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

Основний вид
продукції*

1
1

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

2

3

4

5

6

7

8

готова вугiльна
продуцiяк

9499100 тонн

5875638.70

99.50

9438200 тонн

5851424.60

98.80

Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

матерiали

12.00

2

електроенергiя

5.00

3

амортизацiя

21.00

4

оплата працi

23.00

5

вiдрахування до соцiальних фондiв та
ПФ

13.00

6

послуги та iншi витрати

26.00

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Кредити банку

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

473692.200

X

X

кредит банку "Сведбанк"

11.11.2009

34077.200

6.160

31.10.2012

кредит банку "IНГ Банк"

22.09.2011

439615.000

5.238

01.08.2014

X

1247233.000

X

X

X

1240776.000

X

X

ТОВ "Схiденерго"

29.12.2004

50000.000

0.001

01.01.2020

Корпорацiя "ДПЕК"

22.11.2005

10776.000

0.001

21.11.2012

ТОВ "Схiденерго"

20.12.2006

130000.000

0.001

20.12.2013

ПАТ "ДТЕК Шахта
Комсомолець Донбасу"

03.10.2007

310000.000

0.001

10.07.2016

ДТЕК Холдiнгз Лiмiтед

14.12.2007

590000.000

15.000

02.10.2019

ТОВ "ДТЕК"

28.04.2009

150000.000

15.000

31.07.2013

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

6457.000

X

X

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

X

0.000

X

X

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

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

157415.000

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

1331880.000

X

X

Інші зобов'язання

X

1430247.800

X

X

Усього зобов'язань

X

4640468.000

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
власним випуском):

Опис:

Сплата вiдсоткiв за користування кредитами здiйснюється щомiсячно i в повному
обсязi. Погашення по облiгацiям здiйснюється одночасно з виплатою процентного
доходу вiдповiдно серiям облiгацiй.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ"

за ЄДРПОУ

Територія

00178353

за КОАТУУ 1212400000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

231

Орган
державного
управління

за КОДУ

231

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

10.10.1

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

Адреса

51400 мiсто Павлоград Ленiна,76

Середня кількість
працівників

25585
Баланс на 30.09.2012
Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

- залишкова вартість

010

8244

17802

- первісна вартість

011

23124

36959

- накопичена амортизація

012

14880

19157

Незавершені капітальні інвестиції

020

828205

873320

- залишкова вартість

030

7021286

6783708

- первісна вартість

031

7596668

8393051

- знос

032

575382

1609343

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

040

224331

224331

- інші фінансові інвестиції

045

4749

5398

Актив
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

Довгострокові біологічні активи:

Довгострокові фінансові інвестиції:

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

2339

3006

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

18877

22440

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

8108031

7930005

Виробничі запаси

100

227706

255332

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

91304

59589

Готова продукція

130

31102

39233

Товари

140

8176

1288

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

218087

897757

- первісна вартість

161

229086

945872

- резерв сумнівних боргів

162

(10999)

(48115)

- за бюджетом

170

70

3

- за виданими авансами

180

140700

43562

- з нарахованих доходів

190

13837

20596

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

39897

58145

Поточні фінансові інвестиції

220

1669

1790

- в національній валюті

230

2688

3372

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

95

17

Інші оборотні активи

250

22491

7315

Усього за розділом II

260

797822

1387999

III. Витрати майбутніх періодів

270

413

673

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

8906266

9318677

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

II. Оборотні активи
Запаси:

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за рахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:

Пасив

I. Власний капітал
Статутний капітал

300

1386424

1386424

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

3317954

2965883

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1693063

-1165461

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

3011315

3186846

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

1182198

1285710

Інші забезпечення

410

204808

205653

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

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

421

Усього за розділом II

430

1387006

1491363

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

1277291

1182323

Відстрочені податкові зобов’язання

460

152202

131567

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

1657

Усього за розділом III

480

1429493

1315547

Короткострокові кредити банків

500

739951

473584

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

3981

8151

Векселі видані

520

217966

167069

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

904612

936385

- з одержаних авансів

540

54437

5375

- з бюджетом

550

42106

157415

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

51708

49668

- з оплати праці

580

76448

80097

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:

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

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

987243

1447177

Усього за розділом IV

620

3078452

3324921

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

8906266

9318677

Примітки

Iнформацiя вiдсутня

Керівник

Шевченко Роман Васильович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлiвна

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

За звітний період

За попередній період

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

010

7023416

0

Податок на додану вартість

015

1169930

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

5853486

0

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

4613889

0

- прибуток

050

1239597

0

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

885289

0

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

297467

0

Витрати на збут

080

114711

0

Інші операційні витрати

090

970919

0

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

091

0

0

- прибуток

100

741789

0

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

11597

0

Інші доходи

130

43577

0

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

131

Фінансові витрати

140

340106

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

37759

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

419098

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

167822

0

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

251276

0

- збиток

195

0

0

- доходи

200

0

0

- витрати

205

31

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

- прибуток

220

251245

0

- збиток

225

0

0

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

1471610

0

Витрати на оплату праці

240

1381053

0

Відрахування на соціальні заходи

250

749858

0

Амортизація

260

1015724

0

Інші операційни витрати

270

666266

0

Разом

280

5284511

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

0.000

0.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.000

0.000

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

iнформацiя вiдсутня

Керівник

Шевченко Роман Васильович

Головний бухгалтер

Кацюба Людмила Михайлiвна

Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку
Баланс на 30.09.2012г.
(а) Нематериальные активы Основные разницы между балансовой стоимостью нематериальных
активов по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние оценки стоимости, проведенной для определения справедливой стоимости
нематериальных активов на сумму (5,460) тысячи грн.
(б) Незавершенные капитальные инвестиции Основные разницы между балансовой стоимостью
незавершенного строительства по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние оценки стоимости, проведенной для определения справедливой стоимости
объектов незавершенного строительства на сумму 12,288 тысячи грн;
• Влияние капитализации % по займу на сумму 14,909 тысяч грн;
• Влияние сторнирования реклассификации в П(с)БУ запасов в незавершенное
строительство в сумме (1,990) тысяч гривен.
(в) Основные средства Основные разницы между балансовой стоимостью ОС по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние приведения к справедливой стоимости основных средств в МСФО на сумму
39,690 тысяч гривен;
• Влияние операции по корректировке амортизации ОС в сумме 9,970 тысяч гривен;
• Влияние операции по корректировке выбытий ОС в сумме 1,478 тысяч гривен;
• Влияние реклассификации резерва под ликвидацию шахт из ОС в дополнительный капитал
на сумму (82,461) тысячу гривен.
(г) Прочие необоротные активы
Основная разница между балансовой стоимостью прочих необоротных активов по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает сворачивание НДС в авансах выданных с налоговым
кредитом в сумме (4,971) тысяч гривен.
(д) Производственные запасы
Основная разница между балансовой стоимостью производственных запасов по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает влияние сторнирование реклассификации в П(с)БУ
запасов в незавершенное строительство в сумме 1,990 тысяч гривен.
(е) Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (чистая реализационная стоимость)
Основная разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности за товары, работы,
услуги по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включает влияние сторнирования резерва
под сомнительную дебиторскую задолженность начисленного в П(с)БУ на сумму 5,559 тысяч
гривен.
(ж) Прочая текущая дебиторская задолженность
Основная разница между балансовой стоимостью прочей текущей дебиторской задолженностью
по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включает влияние сторнирования резерва под
сомнительную дебиторскую задолженность начисленного в П(с)БУ на сумму 193 тысяч гривен.
(з) Прочий дополнительный капитал
Основные разницы между балансовой стоимостью прочего дополнительного капитала по П(с)БУ
и соответствующим МСФО балансом включает разницу в сумме (1,310,166) тысяч гривен, которая
отражает влияние результатов переоценки основных средств и отражение результатов на
дополнительный капитал резерва под ликвидацию шахт в сумме (89,483) тысяч гривен.
(и) Резервный капитал
Основная разницы между балансовой стоимостью резервного капитала по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает разницу в сумме (1,623) тысяч гривен, которая
отражает влияние реклассификации в собственном капитале в МСФО отчетности.
(к) Обеспечения выплат персоналу
Основная разница между балансовой стоимостью обеспечения выплат персоналу по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает разницу в сумме 1,098,464 тысячи гривен, которая
отражает начисление актуарных обязательств в МСФО отчетности.

(л) Прочие обеспечения
Основные разницы между балансовой стоимостью прочих обеспечений по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние операции по начислению резерва под ликвидацию шахт и резерва рекультивации
в МСФО отчетности в сумме 186,473 тысяч гривен.
(м) Целевое финансирование
Основная разница между балансовой стоимостью целевого финансирования по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает разницу в подходе амортизации государственных
грантов в МСФО отчетности в сумме (25,865) тысяч гривен.
(н) Отсроченные налоговые активы/налоговые обязательства
Разница в балансовой стоимости отсроченных налоговых активов/обязательств по П(с)БУ и
соответствующим МСФО включает, преимущественно, общее влияние всех выше перечисленных
разниц.
(о) Прочие текущие обязательства
Основные разницы между балансовой стоимостью текущих обязательств по расчетам с бюджетам
по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включают:
Сворачивание НДС в авансах выданных с налоговым кредитом в сумме (4,971) тысячу гривен;
Прочие разницы на сумму 51 тысячу гривен.
Баланс на 31.12.2011г.
(а) Нематериальные активы Основные разницы между балансовой стоимостью нематериальных
активов по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние оценки стоимости, проведенной для определения справедливой стоимости
нематериальных активов на сумму (5,460) тысячи грн;
(б) Незавершенные капитальные инвестиции
Основные разницы между балансовой стоимостью незавершенного строительства по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние оценки стоимости, проведенной для определения справедливой стоимости
объектов незавершенного строительства на сумму 17,346 тысяч грн;
• Влияние капитализации % по займу на сумму 11,466 тысяч грн.
• Влияние прочих корректировок (7,048) тысяч гривен
(в) Основные средства
Основные разницы между балансовой стоимостью ОС по П(с)БУ и соответствующим МСФО
балансом включают:
• Влияние приведения к справедливой стоимости основных средств в МСФО на сумму
39,690 тысяч гривен;
(г) Прочие необоротные активы
Основная разница между балансовой стоимостью прочих необоротных активов (чистая стоимость)
по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включает сворачивание НДС в авансах выданных
с налоговым кредитом в сумме (2,971) тысяч гривен.
(д) Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (чистая реализационная стоимость)
Основная разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности за товары, работы,
услуги по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включает:
• Влияние сторнирования резерва под сомнительную дебиторскую задолженность
начисленного в П(с)БУ на сумму 5,752 тысяч гривен;
• Влияние реклассификационных проводок в МСФО на сумму (193) тысяч гривен;
(е) Прочая текущая дебиторская задолженность
Основная разница между балансовой стоимостью прочей текущей дебиторской задолженностью
по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включает:
• Влияние сторнирования резерва под сомнительную дебиторскую задолженность
начисленного в П(с)БУ на сумму 2,593 тысяч гривен;
• Влияние сторнирования дебиторской задолженности в МСФО, ранее проведенной в П(с)БУ
на сумму (2,308) тысяч гривен;

• Влияние прочих корректировок на сумму (1,484) тысяч гривен.
(ж) Текущие финансовые инвестиции
Основная разница между балансовой стоимостью текущих финансовых инвестиций по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает реклассификацию депозитов из текущих
финансовых инвестиций в денежные средства в сумме (8) тысяч гривен.
(з) Денежные средства и их эквиваленты (в национальной валюте)
Основная разница между балансовой стоимостью денежных средств по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает реклассификацию депозитов из текущих
финансовых инвестиций в денежные средства в сумме 8 тысяч гривен.
(и) Прочие оборотные активы
Основная разница между балансовой стоимостью оборотных активов по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает дополнительное проведение в МСФО отчетности
налогового кредита в сумме 5,165 тысяч гривен.
(к) Прочий дополнительный капитал
Основные разницы между балансовой стоимостью прочего дополнительного капитала по П(с)БУ
и соответствующим МСФО балансом включает разницу в сумме (898,036) тысяч гривен, которая
отражает влияние результатов переоценки основных средств и отражение результатов на
дополнительный капитал в МСФО резерва под ликвидацию шахт в сумме 8,246 тысяч гривен.
(л) Резервный капитал
Основная разница между балансовой стоимостью резервного капитала по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает разницу в сумме (1,623) тысяч гривен, которая
отражает влияние реклассификации в собственном капитале в МСФО отчетности.
(м) Обеспечения выплат персоналу
Основная разницы между балансовой стоимостью обеспечения выплат персоналу по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает разницу в сумме 1,011,130 тысяч гривен, которая
отражает начисление актуарных обязательств в МСФО отчетности.
(н) Прочие обеспечения
Основные разницы между балансовой стоимостью прочих обеспечений по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние операции по начислению резерва под ликвидацию шахт и резерва рекультивации
земель в МСФО отчетности в сумме 165,691 тысячу гривен.
(о) Целевое финансирование
Основная разница между балансовой стоимостью целевого финансирования по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включает разницу в подходе амортизации государственных
грантов в МСФО отчетности в сумме (28,690) тысяч гривен.
(п) Отсроченные налоговые активы/налоговые обязательства
Разница балансовой стоимости отсроченных налоговых активов/обязательств по П(с)БУ и
соответствующим МСФО включает, преимущественно, общее влияние всех выше перечисленных
разниц.
(р) Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги
Основные разницы между балансовой стоимостью кредиторской задолженности по П(с)БУ и
соответствующим МСФО балансом включают:
• Влияние сторнирования в МСФО списания кредиторской задолженности в П(с)БУ на
сумму 358 тысяч гривен .
(с) Прочие текущие обязательства Основные разницы между балансовой стоимостью текущих
обязательств по расчетам с бюджетам по П(с)БУ и соответствующим МСФО балансом включают:
Сворачивание НДС в авансах, выданных с налоговым кредитом в сумме (2,971) тысячу гривен;
Дополнительное проведение в МСФО отчетности налогового кредита в сумме 5,165 тысяч
гривен;
Прочие корректировки в сумме 18 тысяч гривен
Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2012г.
(а) Себестоимость реализации

Основные разницы между строкой себестоимость реализации по П(с)БУ и соответствующей
строкой по МСФО включают:
• Влияние реклассификации резерва отпусков из себестоимости в сумме 11,490 тысяч
гривен;
• Влияние корректировки актуарных начислений в МСФО отчетности в сумме (57,782)
тысяч гривен;
• Влияние корректировки начисленной амортизации в сумме 9,970 тысяч гривен;
• Влияние корректировки по резерву под ликвидацию шахт в сумме 1,820 тысяч гривен.
(б) Прочие операционные доходы
Основные разницы между строкой прочие операционные доходы по П(с)БУ и соответствующей
строкой по МСФО включают:
• Влияние корректировки по сворачиванию результата от транзитного экспорта на сумму
(131,151) тысяч гривен.
(в) Административные расходы
Основные разницы между строкой административные расходы по П(с)БУ и соответствующей
строкой по МСФО включают:
• Влияние корректировки реклассификации резерва отпусков в сумме (10,155) тысяч гривен;
• Влияние корректировки по реклассификации актуарных начислений в МСФО отчетности в
сумме 1,238 тысяч гривен;
(г) Расходы на сбыт
Основные разницы между строкой расходы на сбыт по П(с)БУ и соответствующей строкой по
МСФО включают:
• Влияние корректировки реклассификации резерва отпусков в сумме (760) тысяч гривен;
(д) Прочие операционные расходы
Основные разницы между строкой прочие операционные расходы по П(с)БУ и соответствующей
строкой по МСФО включают:
• Влияние корректировки реклассификации резерва отпусков в сумме (575) тысяч гривен;
• Влияние корректировки по сворачиванию результата от транзитного экспорта на сумму
131,201 тысяч гривен.
• Влияние корректировки по реклассификации актуарных начислений в МСФО отчетности в
сумме 115,263 тысяч гривен;
• Влияние корректировки по прочим реклассам в МСФО отчетности в сумме 3,770 тысяч
гривен;
(е) Прочие доходы
• Влияние корректировки по сторнированию доходов от гос.грантов в МСФО отчетности в
сумме (2,858) тысяч гривен;
(ж) Финансовые расходы
Основные разницы между строкой финансовые расходы по П(с)БУ и соответствующей строкой
по МСФО включают:
• Влияние начисления резерва пенсионных обязательств сумме (145,937) тысяч гривен;
• Влияние начисления резерва на ликвидацию шахт и рекультивацию земель в сумме
(15,564) тысяч гривен;
• Влияние реклассификации капитализированных банковских процентов на капитальное
строительство согласно МСФО 23 на сумму 3,443 тысячи гривен.
(з) Прочие расходы
Основные разницы между строкой прочие расходы по П(с)БУ и соответствующей строкой по
МСФО включают корректировку по выбытиям основных средств 1,478 тысяч гривен
(и) Расходы по налогу на прибыль
Разница с расходами по налогу на прибыль по П(с)БУ включает, преимущественно, общее
влияние всех выше перечисленных разниц.

