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.
Голова правлiння

Кухтiй Вадим Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2013

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "АЕС Рiвнеобленерго"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
05424874
1.4. Місцезнаходження емітента
Рівненська , -, 33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0362) 69-42-59 (0362) 69-42-47
1.6. Електронна поштова адреса емітента
INFO.RОE@aes-ua.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована
у

Бюлетень "Цiннi папери України" 78

24.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.aes-ukraine.com в мережі Інтернет 29.04.2013
(адреса сторінки)
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(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
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X

що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності

X

29. 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)

30. Примітки

Примiтки: Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користується. Держава в
особi Мiнiстерства палива та енергетики України на момент створення
акцiонерного товариства володiла 100% акцiй емiтента. Фiзичнi особи, якi
володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента, вiдсутнi. Товариство не
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здiйснювало випуск облiгацiй. Товариство не здiйснювало випуск iнших
цiнних паперiв. Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй. Випуск
акцiй здiйснено в бездокументарнiй формi, сертифiкати цiнних паперiв не
видавались. Випуск боргових цiнних паперiв не здiйснювався. Випуск
iпотечних облiгацiй не здiйснювався. Випуск сертифiкатiв ФОН не
здiйснювався. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку не складалась. Випуск цiльових облiгацiй не
здiйснювався.
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3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "АЕС Рiвнеобленерго"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
33013
3.1.5. Область, район
Рівненська , 3.1.6. Населений пункт
м.Рiвне
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Князя Володимира, 71
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 №540076
3.2.2. Дата державної реєстрації
15.04.2004
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконавчий комiтет Рiвненської мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
21283542.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
21283542.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Фiлiя «КIБ» ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"
3.3.2. МФО банку
300379
3.3.3. Поточний рахунок
26009002745000
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
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рахунком у іноземній валюті
Фiлiя «КIБ» ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"
3.3.5. МФО банку
300379
3.3.6. Поточний рахунок
26000002745010
3.4. Основні види діяльності
35.12

Передача електроенергiї

35.13

Розподiлення електроенергiї

35.14

Торгiвля електроенергiєю

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

На здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi
електричної енергiї мiсцевими (локальними) електричними
мережами

Опис

На здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання
електричної енергiї за регульованим тарифом

Опис

На надання освiтнiх послуг навчальними закладами,
пов'язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до перепiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацiї

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)
4

Нацiональна
комiсiя
АГ
19.05.2011
регулювання
№500341
електроенергетики
України

5

немає

Термiн дiї лiцензiї на передачу електричної енергiї
мiсцевими (локальними) електричними мережами,
виданої НКРЕ - безстроковий. Ризикiв, пов’язаних з
продовженням лiцензiї на цей вид дiяльностi, немає.

АГ
500342

Нацiональна
комiсiя
19.05.2011
регулювання
електроенергетики
України

немає

Термiн дiї лiцензiї на постачання електричної енергiї
за регульованим тарифом, виданої НКРЕ безстроковий. Ризикiв, пов’язаних з продовженням
лiцензiї на цей вид дiяльностi, немає.

АВ
586188

11.08.2011

Мiнiстерство
освiти i науки,
молодi та спорту
України

10.03.2014

Ризикiв, пов"язаних з продовженням лiцензiї на цей
вид дiяльностi, немає, оскiльки порушень по
Опис лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно
у органу, що видав лiцензiю, немає пiдстав для
припинення або анулювання лiцензiї.

На здiйснення господарської дiяльностi, пов"язаної iз
створенням об"єктiв архiтектури (за перелiком робiт згiдно з
додатком)
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АГ
575530

22.04.2011

Iнспекцiя
державного
архiтектурно-

06.08.2015

будiвельного
контролю у
Рiвненськiй
областi
Ризикiв, пов"язаних з продовженням лiцензiї на цей
вид дiяльностi, немає, оскiльки порушень по
Опис лiцензiйнiй дiяльностi у Товариства немає, вiдповiдно
- у органу, що видав лiцензiю, немає пiдстав для
припинення або анулювання лiцензiї.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які
належать засновнику та/або учаснику
(від загальної кількості)

Держава в особi
Мiнiстерства палива та
енергетики України

00013741

01001 м.Київ
вул.Хрещатик, 30

100.000000000000

Відсоток акцій (часток, паїв), які
Серія, номер, дата видачі та найменування
належать засновнику та/або учаснику
органу, який видав паспорт*
(від загальної кількості)

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи
Усього

100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Cередньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод становила 1
575 осiб; середня кiлькiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 281
осiб; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 35
особа. Витрати на оплату працi усiх працiвникiв за 2012рiк – 77 054 тис.грн.; фонд оплати працi
штатних працiвникiв - 71 493,3 тис.грн. Вiдносно попереднього 2011 року вiдбулося збiльшення
фонду оплати працi усiх працiвникiв - на 11,26% та збiльшення фонду оплати працi штатних
працiвникiв - на 11,23%. Кадрова програма спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента та вiдповiдає вимогам чинного законодавства
України.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кухтiй Вадим Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 042615 28.02.1996 Рiвненським МУ УМВСУ в Рiвненськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
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Вища, Українська державна академiя водного господарства, Київський нацiональний унiверситет
iменi Т.Шевченка, Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування України
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, голова правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки Голови правлiння визначенi Статутом ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго” та
умовами трудового договору (контракту). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Посадовiй особi емiтента винагорода виплачувалась згiдно умов
трудового договору (контракту). У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. У зв’язку iз
обранням загальними зборами акцiонерiв 07.04.2011р. органiв управлiння товариства,
призначений (переобраний) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно
Статуту товариства. Перелiк попереднiх посад: комерцiйний директор ЗАТ "Вольф-Полiсся",
iнженер по органiзацiї та плануванню працi планово-економiчного вiддiлу ДАЕК
"Рiвнеобленерго", заступник головного бухгалтера ДАЕК "Рiвнеобленерго", директор з розподiлу i
продажу електроенергiї Захiдного регiону ВАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", комерцiйний директор ЗАТ
"Ей-I-Ес Рiвнеенерго", голова правлiння ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", директор з економiки та
розвитку ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго", директор комерцiйний ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго",
комерцiйний директор ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", голова правлiння ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго".
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зуєв Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СС 457654 21.03.1998 Iвано-Франкiвським МУ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1974
6.1.5. Освіта**
вища, Iвано-Франкiвський державний технiчний унiверситет нафти i газу
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", директор фiнансовий
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки Члена правлiння визначенi Статутом ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго”.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi
як члену правлiння емiтента винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась.
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Призначений рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 07.04.2011 року на три роки,
згiдно Статуту товариства.Перелiк попереднiх посад: менеджер скарбництва та внутрiшнього
контролю, молодший брендменеджер вiддiлу маркетингу ВАТ "Крафт Фудз Україна",
брендменеджер вiддiлу маркетингу, контролер iз вiдстеження витрат вiддiлу планування та
вiдстеження витрат, менеджер iз фiнансового планування та аналiзу ЕЕМА, менеджер з фiнансiв
Схiдної Європи та Центральної Азiї ЗАТ "Крафт Фудз Україна", директор фiнансовий ЗАТ "А.Е.С.
Київобленерго". Посадова особа займає посади члена правлiння, директора фiнансового ПАТ
“АЕС Київобленерго” (04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панфiлова Марiя Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 392283 05.03.1998 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй обл
6.1.4. Рік народження**
1978
6.1.5. Освіта**
вища, Рiвненський державний гуманiтарний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", член правлiння, директор з персоналу; ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"
директор з персоналу, член правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки Члена правлiння визначенi Статутом ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго”.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi,
як члену правлiння емiтента, винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась. У
зв’язку iз обранням загальними зборами акцiонерiв 07.04.2011р. органiв управлiння товариства,
призначена (переобрана) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно
Статуту товариства. Перелiк попереднiх посад: перекладач ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", менеджер з
найму персоналу та загальних питань "А.Е.С. Київобленерго", директор з персоналу, член
правлiння ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"; директор з персоналу, член правлiння ЗАТ “Ей-I-Ес
Рiвнеенерго”. Посадова особа займає посади члена правлiння, директора з персоналу ПАТ "АЕС
Київобленерго"(04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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Власова Галина Iллiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 4762426 28.09.2005 Мiнiстерством юстицiї Республiки Казахстан
6.1.4. Рік народження**
1961
6.1.5. Освіта**
вища, Новосибiрський електротехнiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", директор з охорони працi
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки Члена правлiння визначенi Статутом ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго”.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi,
як члену правлiння емiтента, винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась.
Призначена рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 07.04.2011 року на три роки,
згiдно Статуту товариства. Перелiк попереднiх посад: iнженер ЗАТ "Семипалатинська
транспортно-енергетична компанiя", головний технiчний керiвник з охорони працi СФ АТ "ВК
РЕК", головний технiчний керiвник з охорони працi служби нагляду з технiки безпеки АТ "ВК
РЕК", директор з охорони працi Департаменту охорони працi i навколишнього середовища ЗАТ
"Ей-I-Ес Рiвнеенерго", директор з охорони працi ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго". Посадова особа
займає посади члена правлiння, директора з охорони працi ПАТ “АЕС Київобленерго” (04136,
м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пермяков Андрiй Георгiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 348888 10.02.1998 Рiвненським МУ УМВСУ в Рiвненськiй обл.,
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Т.Шевченка, Рiвненський державний
педагогiчний iнститут, Академiчний центр управлiння, бiзнеса i права
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, член правлiння, директор зовнiшнiх та внутрiшньо-корпоративних
зв’язкiв; ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", директор зовнiшнiх та внутрiшньо-корпоративних зв’язкiв,
член правлiння
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки Члена правлiння визначенi Статутом ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго”.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi,
як члену правлiння емiтента, винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась. У
зв’язку iз обранням загальними зборами акцiонерiв 07.04.2011р. органiв управлiння товариства,
призначений (переобраний) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно
Статуту товариства. Перелiк попереднiх посад: вчитель англiйської мови Шпанiвської середньої
загальноосвiтньої школи, асистент технiчного менеджера ДАЕК "Рiвнеобленерго", спецiалiст по
зв"язках з громадськiстю ВАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", менеджер iз зовнiшнiх зв"язкiв ЗАТ "Ей-I-Ес
Рiвнеенерго"; директор зовнiшнiх та внутрiшньо-корпоративних зв"язкiв, член правлiння ЗАТ "ЕйI-Ес Рiвнеенерго"; член правлiння директор зовнiшнiх та внутрiшньо-корпоративних зв"язкiв ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго". Посадова особа займає посади члена правлiння, директора зовнiшнiх та
внутрiшньо-корпоративних зв"язкiв ПАТ “АЕС Київобленерго” (04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Джумаєва Альфiя Барiєвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
Р 5570589 07.12.2007 Мiнiстерством юстицiї Республiки Казахстан
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища, Самарський iнститут управлiння
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, голова Наглядової (Спостережної) ради; ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго",
голова Наглядової (Спостережної) ради, директор виконавчий
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "АЕС
Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як головi Наглядової ради емiтента,
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась. У зв'язку iз обранням
загальними зборами акцiонерiв 07.04.2011р. органiв управлiння товариства, призначена
(переобрана) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно Статуту
товариства. Перелiк попереднiх посад: Генеральний директор ТОВ "Iртиш Пауер енд Лайт",
Директор виконавчий ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", Голова Наглядової (Спостережної) ради ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго"; голова Наглядової (Спостережної) ради ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго".
11

Посадова особа займає посади Голови Наглядової ради, директора виконавчого ПАТ "АЕС
Київобленерго" (04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бондаренко Алiна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 606668 07.10.1999 Сарненським РВ УМВСУ в Рiвненськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
вища, Нацiональний аграрний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", голова правлiння; ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", член Наглядової
(Спостережної) ради.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як члену Наглядової ради емiтента,
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась. У зв’язку iз обранням
загальними зборами акцiонерiв 07.04.2011р. органiв управлiння товариства, призначена
(переобрана) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно Статуту
товариства. Перелiк попереднiх посад: директор центрального регiону з розподiлу i продажу
електроенергiї ЗАТ Ей-I-Ес Рiвнеенерго", виконавчий директор з комерцiйних питань СФ ЗАТ
"ВК РЕК", директор з розрахункiв та комерцiйних питань ЗАТ Ей-I-Ес Рiвнеенерго", Голова
правлiння ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго", директор виконавчий ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго", Голова
правлiння ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго", член Наглядової (Спостережної) ради ЗАТ “Ей-I-Ес
Рiвнеенерго”. Посадова особа займає посаду голови правлiння “АЕС Київобленерго” (04136,
м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лиса Наталя Вiкторiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
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ЕЕ 780962 15.10.2002 Євпаторiйським МВ ГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
вища, Нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, член Наглядової (Спостережної) ради; ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго",
член Наглядової (Спостережної) ради, директор з юридичних питань
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки члена Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як члену Наглядової ради емiтента,
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась. У зв’язку iз обранням
загальними зборами акцiонерiв 07.04.2011р. органiв управлiння товариства, призначена
(переобрана) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно Статуту
товариства. Перелiк попереднiх посад: державний службовець, заступник директора з юридичних
питань - начальник юридичного управлiння, директор з юридичних питань ЗАТ "А.Е.С.
Київобленерго", член Наглядової (Спостережної ради) ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго"; член
Наглядової (Спостережної ради) ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”. Посадова особа займає посади члена
Наглядової ради, директора з правової та регуляторної пiдтримки ПАТ “АЕС Київобленерго”
(04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а), директора з правової та регуляторної пiдтримки ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” (33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шустра Юрiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВР 007239 21.09.2002 Здолбунiвським РВ УМВСУ в Рiвненськiй обл.,
6.1.4. Рік народження**
1979
6.1.5. Освіта**
вища, Рiвненський державний технiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
7
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", голова Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу фiнансового планування
та аналiзу; ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", голова Ревiзiйної комiсiї.
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6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як Головi Ревiзiйної комiсiї емiтента,
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi, не виплачувалась. У зв’язку iз переобранням
загальними зборами акцiонерiв 19.04.2012р. складу Ревiзiйної комiсiї товариства, призначений
(переобраний) членом Ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три
роки, згiдно Статуту товариства. Рiшенням Ревiзiйної комiсiї (протокол №б/н вiд 19.04.2012р.)
призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї. Перелiк попереднiх посад: менеджер з фiнансiв
фiнансового управлiння ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", менеджер з внутрiшнього контролю i
фiнансових процедур ЗАТ “А.Е.С. Київобленерго”, начальник вiддiлу фiнансового планування i
аналiзу Фiнансового управлiння ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго", голова Ревiзiйної комiсiї ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”. Посадова особа
займає посади голови Ревiзiйної комiсiї, начальник вiддiлу фiнансового планування i аналiзу ПАТ
“АЕС Київобленерго” (04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степанчук Олена Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СР 864593 20.11.2001 Здолбунiвським РВ УМВСУ в Рiвненськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", керiвник групи по облiку податкiв бухгалтерiї
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю.Змiни
персонального складу на данiй посадi не вiдбулися. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi емiтента винагорода виплачувалась згiдно
умов трудового договору (контракту). У натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Перелiк
попереднiх посад: головний бухгалтер МПП "Еверест", заступник директора МПП "Еверест",
начальник операцiйного вiддiлу Рiвненського обласного управлiння ВАТ "Державний ощадний
банк України", старший державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу лiцензування
пiдакцизних товарiв, контролю оптової та роздрiбної торгiвлi РУ ДААК ДПА України у
Кiровоградськiй областi, заступник головного бухгалтера, керiвник групи по облiку податкiв
бухгалтерiї ЗАТ "Ей-i-Ес Рiвнеенерго". Посадова особа займає посаду головного бухгалтера ПАТ
“АЕС Київобленерго” (04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинюк Iгор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АС 363103 13.02.1998 Луцьким МУ УМВС України у Волинськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", член Ревiзiйної комiсiї, заступник директора з казначейства; ЗАТ
"Ей-I-Ес Рiвнеенерго", член Ревiзiйної комiсiї.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов’язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як члену Ревiзiйної комiсiї емiтента
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi не виплачувалась. У зв’язку iз переобранням
загальними зборами акцiонерiв 19.04.2012р. складу Ревiзiйної комiсiї товариства, припиненi
повноваження рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства з 19.04.2012р. Перелiк попереднiх
посад: спецiалiст по методам розширення ринку збуту ПФ "Реал Софт Мiкронет", iнженер групи
"Взаєморозрахунки, звiтнiсть, звiрки" ВАТ "А.Е.С. Київобленерго", бухгалтер першої категорiї,
провiдний бухгалтер централiзованої бухгалтерiї, спецiалiст вiддiлу фiнансового планування та
аналiзу, керiвник групи зi звiтностi фiнансового управлiння, керiвник групи зi звiтностi
Департаменту контролiнгу фiнансового управлiння, заступник директора з казначейства ЗАТ
"А.Е.С. Київобленерго", член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", член Ревiзiйної
комiсiї ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, член Ревiзiйної комiсiї, заступника директора з казначейства
ПАТ “АЕС Київобленерго”.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузенна Iнна Едуардiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 586974 08.05.2001 Жовтневим РУ ГУ МВС України в м.Києвi
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6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Тараса Шевченка
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", член Ревiзiйної комiсiї, ПАТ «АЕС Київобленерго», заступник
директора-фiнансовий контролер фiнансового управлiння; ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго", член
Ревiзiйної комiсiї.
6.1.8. Опис
Повноваження та обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "АЕС
Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як члену Ревiзiйної комiсiї емiтента
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi не виплачувалась. У зв’язку iз переобранням
загальними зборами акцiонерiв 19.04.2012р. складу Ревiзiйної комiсiї товариства, призначений
(переобраний) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно Статуту
товариства. Перелiк попереднiх посад: перекладач-помiчник генерального директора, фiнансовий
менеджер ВАТ "А.Е.С. Київобленерго", фiнансовий менеджер, заступник директора-фiнансовий
контролер ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго", член Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго",член
Ревiзiйної комiсiї ЗАТ "Ей-I-Ес Рiвнеенерго". Посадова особа займає посади члена Ревiзiйної
комiсiї, заступника директора з фiнансового планування та аналiзу ПАТ "АЕС Київобленерго"
(04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мамчур Олена Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 486121 25.04.2002 Баришiвським РВ ГУМВС України в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1985
6.1.5. Освіта**
Вища, Нацiональний авiацiйний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «АЕС Київобленерго», провiдний фахiвець групи звiтностi
6.1.8. Опис
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Повноваження та обов"язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТ "АЕС
Рiвнеобленерго" та умовами цивiльно-правового договору. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовiй особi, як члену Ревiзiйної комiсiї емiтента
винагорода, у тому числi i в натуральнiй формi не виплачувалась. У зв’язку iз переобранням
загальними зборами акцiонерiв 19.04.2012р. складу Ревiзiйної комiсiї товариства, призначений
(обраний) рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства на три роки, згiдно Статуту
товариства. Перелiк попереднiх посад: асистент директора з казначейства фiнансового управлiння
ЗАТ «А.Е.С.Київобленерго», фахiвець департаменту казначейства ЗАТ «А.Е.С.Київобленерго»,
провiдний фахiвець групи звiтностi департаменту контролiнгу фiнансового управлiння ПАТ «АЕС
Київобленерго». Посадова особа займає посади члена Ревiзiйної комiсiї, заступника директора з
казначейства департаменту казначейства фiнансового управлiння ПАТ "АЕС Київобленерго"
(04136, м.Київ, вул.Стеценка, 1а).Стаж керiвної роботи за посадою члена Ревiзiйної комiсiї та за
посадою заступника директора з казначейства департаменту казначейства фiнансового управлiння
ПАТ "АЕС Київобленерго" становить 0 рокiв 8мiсяцiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової особи

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

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова
правлiння

Кухтiй Вадим
Юрiйович

СР 042615 28.02.1996
Рiвненським МУ УМВСУ в
Рiвненськiй обл

03.07.1997

20

0.000023

20

0

0

0

Член
правлiння

Зуєв Сергiй
Олександрович

СС 457654 21.03.1998 IваноФранкiвським МУ УМВС
України в Iвано-Франкiвськiй
обл.,

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Панфiлова Марiя
Вiкторiвна

СР 392283 05.03.1998
Рiвненським МУ УМВС України
в Рiвненськiй обл

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Власова Галина
Iллiвна

Р 4762426 28.09.2005
Мiнiстерством юстицiї
Республiки Казахстан,

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Джумаєва Альфiя
Барiєвна

Р 5570589 07.12.2007
Мiнiстерством юстицiї
Республiки Казахстан

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Лиса Наталя
Вiкторiвна

ЕЕ 780962 15.10.2002
Євпаторiйським МВ ГУ МВС
України в Криму

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Бондаренко Алiна
Володимирiвна

СР 606668 07.10.1999
Сарненським РВ УМВСУ в
Рiвненськiй обл.

0

0

0

0

0

0

Голова
ревiзiйної
комiсiї

Шустра Юрiй
Михайлович

ВР 007239 21.09.2002
Здолбунiвським РВ УМВСУ в
Рiвненськiй обл

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Степанчук Олена
Володимрiвна

СР 864593 20.11.2001
Здолбунiвським РВ УМВСУ в
Рiвненськiй областi

0

0

0

0

0

0
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Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Мартинюк Iгор
Миколайович

АС 363103 13.02.1998 Луцьким
МУ УМВС України у Волинськiй
обл.,

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Кузенна Iнна
Едуардiвна

СО 586974 08.05.2001
Жовтневим РУ ГУ МВС України
в м.Києвi

0

0

0

0

0

0

Член
правлiння

Пермяков Андрiй
Георгiйович

СР 348888 10.02.1998
Рiвненським МУ УМВСУ в
Рiвненськiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Ревiзiйної
комiсiї

Мамчур Олена
Володимирiвна

СМ 486121 25.04.2002
Баришiвським РВ ГУМВС
України в Київськiй областi

0

0

0

0

0

0

20

0.000023

20

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

- Нiдерланди Netherlands 1083
Netherlands Amsterdam
Drentestraat 24 -

21.06.2001

71989512

84.5601

71989512

0

Прізвище, ім'я, по
Дата
Серія, номер, дата видачі паспорта,
батькові фізичної
внесення
найменування органу, який видав паспорт**
особи*
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

84.5601

71989512

0

Найменування
юридичної особи

AES Washington
Holdings B. V.,
Netherlands

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

34121094

Усього 71989512

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника
0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

19.04.2012

Кворум
зборів**

Опис

90.96
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв: Наглядова рада товариства (протокол
№б/н вiд 13.02.2012р.). Порядок денний чергових загальних зборiв вiд 19.04.2012р.: 1.Про обрання
лiчильної комiсiї. 2.Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3.Про
затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 4.Про затвердження звiту
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 5.Про
затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. 6.Про затвердження звiту
Наглядової Ради товариства за 2011 рiк. 7.Про затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за
2011 рiк. 8.Про порядок розподiлу прибутку за 2011 рiк та покриття збиткiв. 9.Про прийняття рiшення
про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру. 10.Про припинення повноважень Голови та
членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. 11.Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. 12.Про
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї та
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з боку товариства. Пропозицiї щодо
проектiв рiшень з питань порядку денного наданi Наглядовою радою товариства (протокол №б/н вiд
29.03.2012р.). Iнших пропозицiй стосовно проектiв рiшень з питань порядку денного не поступило. За
результатами розгляду питань порядку денного прийнятi наступнi рiшення: Питання 1. Про обрання
лiчильної комiсiї. Прийнято рiшення: До складу лiчильної комiсiї обрано: голова лiчильної комiсiї:
Трофименко К.В., члени лiчильної комiсiї – Паксєєва М.В., Бернацький О.В., Ганусин М.А., Бохонко
С.Ю. Питання 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Прийнято рiшення: Головою щорiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «АЕС Рiвнеобленерго»
обрано: Кухтiя В.Ю., Секретарем : Корпоративного секретаря Михальчук I.В. Питання 3. Про
затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийнято рiшення:
Запропонований регламент роботи зборiв - затверджено. Регламент зборiв: доповiдi за порядком
денним - до 30 хвилин. обговорення питань - до 20 хвилин. виступи пiд час дебатiв - до 5 хвилин.
вiдповiдi на запитання - до 10 хвилин. зауваження, довiдки, пропозицiї - до 3 хвилин. рiшення по всiх
питаннях порядку денного (окрiм п.№11) приймаються за результатами голосування бюллетенями,
рiшення по питанню порядку денного №11 приймаються за результатами голосування бюлетенем для
кумулятивного голосування. Право виступу на зборах мають акцiонери або їх представники.
Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборiв. Питання 4. Про
затвердження звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011
рiк. Прийнято рiшення: Визнано результати роботи Правлiння Товариства задовiльними. Звiт
Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк - затверджено.
Питання 5. Про затвердження звiту та висновку Ревiзiйної комiсiї товариства за 2011 рiк. Прийнято
рiшення: Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї товариства про перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2011 рiк затверджено. Питання 6. Про затвердження звiту Наглядової Ради
товариства за 2011 рiк. Прийнято рiшення: Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк затверджено.
Питання 7. Про затвердження рiчного звiту, балансу Товариства за 2011 рiк. Прийнято рiшення: 1.
Рiчний звiт та баланс Товариства за 2011 рiк затвердити. 2.Затвердити кошторис прибуткiв та збиткiв
в наступному виглядi: нерозподiлений прибуток в сумi 116 612 тис.грн. Питання 8. Про затвердження
розподiлу прибутку за 2011 рiк та покриття збиткiв. На голосування поставлено проект рiшення по
розглянутому питанню порядку денного Зборiв: 1.Прибуток у сумi 12 546 тис.грн. направити у фонд
виплати дивiдендiв. Голосування здiйснюється Бюлетенем №8. Результати голосування : за – 5 445
879 голосiв (7,03 %); проти - 71 989 512 (92,97%); утримались - немає голосiв (0,00%). Рiшення не
прийнято. Питання 9. Про прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру. На
голосування поставлено проект рiшення по розглянутому питанню порядку денного Зборiв:
1.Здiйснити виплату дивiдендiв у вiдповiдностi до чинного законодавства України у розмiрi 12 546
тис.грн. Голосування здiйснюється Бюлетенем №9. Результати голосування : за – 5 445 879 голосiв
(7,03 %); проти - 71 989 512 (92,97%); утримались - немає голосiв (0,00%). Рiшення не
прийнято.Питання 10. Про припинення повноважень Голови та Членiв Ревiзiйної комiсiї товариства.
Прийнято рiшення: Повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Шустри Юрiя Михайловича та членiв
Ревiзiйної комiсiї Кузенної Iнни Едуардiвни, Мартинюка Iгора Миколайовича- припинено. Питання
11. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї товариства. Прийнято рiшення: До складу Ревiзiйної комiсiї
обрано: Шустру Юрiя Михайловича, Кузенну Iнну Едуардiвну, Мамчур Олену Володимирiвну.
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Питання 12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї та обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв з боку
Товариства. Прийнято рiшення: Умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами
Ревiзiйної комiсiї Товариства затверджено. Уповноважено Голову Правлiння Товариства пiдписати
вiд iменi Товариства цивiльно-правовi договори, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї
Товариства.
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9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0.000

0.000

48499997.850

0.000

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0.000

0.000

0.570

0.000

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0.000

0.000

48271414.01

0.000

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

20.10.2011

Дата виплати
дивідендів

20.04.2012

Опис

Дата виплати дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтньому - 20.10.201120.04.2012. Згiдно протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд вiд 30.09.2011р. було
направлено на виплату дивiдендiв 48 500 000 грн. В 2011 роцi було нараховано до виплати
48499997.850 грн. дивiдендiв. Розбiжнiсть суми, яка була затверджена загальними зборами
акцiонерiв щодо виплати дивiдендiв, iз сумою, яка нарахована до виплати, пов’язана iз
розрахунком загальної кiлькостi акцiй на суму дивiдендiв, що припадає на одну акцiю. Дивiденд,
який припадає на одну просту iменну акцiю з дивiдендної суми складає 0,57 грн. Було
затверджено строки виплати дивiдендiв: дата початку строку виплати дивiдендiв - 20 жовтня
2011року. Право на отримання дивiдендiв пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному
акцiонеру, мають особи, що є акцiонерами товариства на початок строку виплати дивiдендiв - на
20.10.2011р. Перелiк акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв складений станом на
20 жовтня 2011р. В 2011роцi було виплачено 41320862,89грн. , а в 2012роцi – 6950551,12грн.
дивiдендiв. У графi сума виплачених дивiдендiв за простими акцiями вказано всю суму
дивiдендiв, яка виплачувалась з 20.10.2011р. по 20.04.2012р. (тобто за результатами перiоду, що
передував звiтному). Рiзниця мiж сумою нарахованих дивiдендiв i сумою виплачених дивiдендiв
становить 228583,84грн., виникла в результатi вiдсутностi у емiтента вiдомостей:
а)iдентифiкацiйних номерiв для фiзичних осiб; б)вiдомостей щодо розрахункового рахунку в
банку для юридичних осiб. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2012року
рiшення про виплату дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi товариства за 2011рiк - не прийнято.
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 березня 2013року прибуток, отриманий
Товариством за результатами дiяльностi у 2012роцi направлено – 100% на накопичення
нерозподiленого прибутку.
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи паперiв"
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №498004
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.11.2009

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв.

Опис

Послуги депозитарiя цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пiдприємство "Росанпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Цiннi папери"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22335534

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська - м.Львiв вул.Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №185212
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(032) 222-53-87

Факс

(032) 222-53-87

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

Послуги зберiгача цiнних паперiв

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Росан-Довiра-Реєстратор"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22362711

Місцезнаходження

79035 Україна Львівська - м.Львiв вул.Пасiчна, 135

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ №399211
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.09.2010

Міжміський код та телефон

(032) 240-51-81
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Факс

(032) 240-51-81

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть щодо ведення
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

Опис

Згiдно акту прийому-передачi вiд 14.01.2011 реєстр акцiонерiв
товариства передано зберiгачу ТзОВ "Пiдприємство "Росан-Цiннi
папери". Заключено угоди на надання послуг щодо виплати дивiдендiв
та органiзацiя та проведення зборiв акцiонерiв товариства.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

03150 Україна м. Київ - м.Київ вул.Червоноармiйська, 72 офiс 6,96

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №581354
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 2775000

Факс

(044) 2775001

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку.

Опис

Послуги по допуску цiнних паперiв до торгiвлi.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська група
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Гарантiя -Аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36425582

Місцезнаходження

01014 Україна м. Київ - м.Київ вул.Бастiона 15 офiс 6

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №4275
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2009

Міжміський код та телефон

(044) 591-19-50

Факс

д/в

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Iнформацiйно-консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарантiя-Аудит"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32307861

Місцезнаходження

04074 Україна м. Київ - м.Київ вул.Лугова, буд.2, лiтера "А"

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №3174
вид діяльності
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Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України.

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.04.2003

Міжміський код та телефон

(044) 591-19-50

Факс

д/в

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудиторськi та iнформацiйно-консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м.Днiпропетровськ вул.Сєрова, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №2868
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(056) 370-30-43

Факс

(056) 370-30-45

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Аудиторськi послуги.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КМ Партнери"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30301978

Місцезнаходження

01033 Україна м. Київ - м.Київ вул.Панькiвська, 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Дiяльнiсть не потребує лiцензування

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.03.1999

Міжміський код та телефон

(044) 490-71-97

Факс

(044) 492-88-59

Вид діяльності

Консультацiйнi послуги з юридичних питань

Опис

в графi "Дата видачi лiцензiї або iншого документа на цей вид
дiяльностi" вказана дата державної реєстрацiї юридичної особи.
Послуги з юридичних питань

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Чартiс Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30858295
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Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - м.Київ вул.Iллiнська, 8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 483097
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2009

Міжміський код та телефон

(044) 490-65-50

Факс

(044) 490-65-48

Вид діяльності

Страхування фiнансових ризикiв.Страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ.Страхування майна (крiм залiзничного,
наземного, повiтряного, водного транспорту (морського,
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу

Опис

Страхування рухомого та нерухомого майна
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11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

42/17/1/10

Рiвненське
територiальне
управлiння
ДКЦПФР

UA 4000097042

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

85134168

21283542.00

100.00

15.11.2010

Опис

Акцiї розмiщенi в повному обсязi. Акцiї в лiстингу не знаходяться. Додаткової емiсiї емiтент не здiйснював. У вiдповiдностi до рiшення
Операцiйного управлiння ПАТ “Фондова бiржа ПФТС” вiд 29.08.2011р. №2908/2011/03, з 30 серпня 2011року акцiї простi iменнi ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” включенi до Бiржового Списку ПФТС без включення до Бiржового Реєстру. Станом на 31.12.2012р. акцiї простi iменнi ПАТ
“АЕС Рiвнеобленерго” (код емiтента за ЄДРПОУ - 05424874, код цiнних паперiв на ПФТС - ROEN, ISIN - UA 4000097042) перебували у
Списку позалiстингових цинних паперiв Бiржового Списку ПАТ “Фондова Бiржа ПФТС”. Жодних транзакцiй з вищезазначеними цiнними
паперами на ПАТ “Фондова Бiржа ПФТС” у 2012р. не було зафiксовано. Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 07.04.2011р., було
прийнято рiшення про змiну найменування акцiонерного товариства з ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” на ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго”. В зв’язку з
цим, було здiйснено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй, яке було видане РТУ ДКЦПФР, 20.05.2011р. (реєстрацiйний номер
42/17/1/10, дата реєстрацiї 15.11.2010р.)
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12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Державна акцiонерна енергопостачальна компанiя “Рiвнеобленерго” створена шляхом
перетворення Державного пiдприємства “Рiвненське обласне пiдприємство електричних мереж”,
вiдповiдно до Указу Президента України вiд 4 квiтня 1995 року №282/95 “Про структурну
перебудову в електроенергетичному комплексi України” та наказу Мiнiстерства енергетики та
електрифiкацii Украiни №137 вiд 31.07.95 р. Засновником Державної акцiонерної
енергопостачальної компанiї “Рiвнеобленерго” є Держава в особi Мiнiстерства палива та
енергетики України. У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 14.11.2001 р.
(протокол №7), ДАЕК “Рiвнеобленерго” була перейменована у Вiдкрите акцiонерне товариство
“Ей-I-Ес Рiвнеенерго”. Закрите акцiонерне товариство “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” було створене
шляхом реорганiзацiї Вiдкритого акцiонерного товариства “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, та є
правонаступником всiх його прав та обов'язкiв, на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд
27.01.2004 р. (протокол №10). Публiчне акцiонерне товариство “АЕС Рiвнеобленерго” є новим
найменуванням Закритого акцiонерного товариства “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” вiдповiдно до вимог
Закону України “Про акцiонернi товариства” та у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв
акцiонерiв вiд 07 квiтня 2011р. Товариство є правонаступником всiх прав та обов’язкiв Закритого
акцiонерного товариства “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”. Загальними зборами акцiонерiв вiд 07.04.2011р.
затвердженi змiни до Статуту товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, державну
реєстрацiю змiн до установчого документа проведено 12.04.2011р. За звiтний перiод ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” в стадiї злиття, подiлу, приєднання, перетворення або видiлу не перебувало.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі
та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім
звітним періодом
В складi емiтента не має фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв,
емiтент не виступав засновником дочiрнiх пiдприємств. До складу ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго”
входить 17 районних дiльниць: Березнiвська дiльниця (34600, Рiвненська область, м. Березне, вул.
Андрiївська, 73), Володимирецька дiльниця (34300, Рiвненська область, смт. Володимирець, вул.
Соборна, 92), Гощанська дiльниця (35400, Рiвненська область, смт. Гоща, вул. Рiвненська, 58),
Дубенська дiльниця (35600, Рiвненська область, м. Дубно, вул. Замкова, 47), Дубровицька
дiльниця (34100, Рiвненська область, м. Дубровиця, вул. Комунальна, 11), Зарiчненська дiльниця
(34000, Рiвненська область, смт. Зарiчне, вул. Фестивальна, 4), Здолбунiвська дiльниця (35700,
Рiвненська область, м. Здолбунiв, вул. Стефановича, 6), Корецька дiльниця (34700, Рiвненська
область, м. Корець, вул. Київська, 163), Костопiльська дiльниця (35000, Рiвненська область, м.
Костопiль, вул. Крип'якевича, 52), Млинiвська дiльниця (35700, Рiвненська область, м. Млинiв,
вул. Полiщука, 77), Острозька дiльниця (35800, Рiвненська область, м. Острог, вул. Незалежностi,
159б), Радивилiвська дiльниця (35500, Рiвненська область, м. Радивилiв, е/пс Немирiвка),
Рiвненська комерцiйна дiльниця (33000, м. Рiвне, вул. Кн. Володимира, 71), Рiвненська мiська
експлуатацiйна дiльниця (33000, м. Рiвне, вул. Кн. Володимира, 71), Рiвненська районна дiльниця (
33000, с. Зоря, вул.Клеванська, 2), Рокитнiвська дiльниця (34200, Рiвненська область, смт.Рокитне,
вул. Шевченка, 14), Сарненська дiльниця (34500, Рiвненська область, м. Сарни, вул.
Котляревського, 18), управлiння, департаменти, вiддiли та служби. Така структура вiдповiдає
тенденцiям формування енергопостачальних пiдприємств України.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
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Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) та Положень бухгалтерського облiку Товариства на пiдставi даних бухгалтерського
облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi згiдно МСФЗ.
Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.Основнi принципи облiкової полiтики Товариства
на 2012 рiк затвердженi наказами по Товариству № 247 вiд 28.03.2012 року та № 531 вiд
16.07.2012. Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку затверджених наказом МiнФiну України № 1591 вiд 09 грудня 2011
року.За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2010 р., Товариство
готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку
(П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першим етапом на шляху
складання фiнансової звiтностi Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ (див. Примiтка 23),
в якiй наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ. Перший повний комплект
фiнансової звiтностi, що буде повнiстю вiдповiдати МСФЗ та мiстити порiвняльну iнформацiю у
всiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариство складе станом на 31 грудня 2013 року.
В цiлях забезпечення оцiнки основних засобiв у вiдповiдностi МСБО 16 «Основнi засоби»
Товариство планує в 2013 роцi провести переоцiнку об’єктiв основних засобiв до їх справедливої
вартостi станом на 01.01.2011 року, прийняти таку вартiсть за доцiльну собiвартiсть та вiдобразити
у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк .
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Товариства. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по
iсторичнiй вартостi за виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю
через прибутки або збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу. Бухгалтерський облiк
Товариства до 31.12.2012 року вiвся вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
України, що по деяких позицiях, вiдрiзняється вiд МСФЗ. Об’єкти необоротних активiв
вiдображаються в балансi Товариства по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченого зносу та
будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких засобiв включає витрати,
безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним активам, капiталiзованi
витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом – собiвартiстю будуть
визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва та розподiленi
накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у будiвництвi та
iн.).Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi
витрати були понесенi.Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi
для подальшого використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в
подальшому реалiзуються як брухт.Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв
вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по мiрi їх виникнення.У вартiсть незавершеного
будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i придбання основних
засобiв.Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування
амортизацiї протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об’єктiв основних
засобiв, амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом.
Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи:Будови та споруди;Лiнiї
електропередач;Машини та обладнання; Обчислювальна технiка;Обладнання
зв’язку;Автотранспорт;Iнструменти, прилади, iнвентар;Системи облiку електроенергiї;Меблi та
офiсне обладнання. Для кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк
корисного використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути
меншим, анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу
для Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз
застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними
активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк)
перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Строк корисного використання систем облiку й
лiчильникiв становить 10 рокiв. Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом
протягом очiкуваних строкiв корисної служби вiдповiдних активiв.Товариство оцiнює строк
корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець кожного фiнансового року i,
якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни вiдображаються як змiна в облiкових
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оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та
помилки».
Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої
вартостi реалiзацiї.При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi
оцiнка їх здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за
середньозваженою собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням
сумарної вартостi залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату
операцiї з їх вибуття.Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного
виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат.
Текст аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ
Акцiонерам публiчного акцiонерного товариства «АЕС РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та Нацiональнiй
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «АЕС РIВНЕОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ: 05424874
33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, буд.71
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «АЕС
РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалi – Товариство), яка включає: звiт про фiнансовий стан на 31 грудня
2012 року, звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни в
капiталi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки, пiдготовленi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
в редакцiї, затвердженої Мiнiстерством Фiнансiв України № 1591 вiд 09 грудня 2011 року (далi –
МСФЗ).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження
аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єктiв господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Питання, що впливають на нашу думку
Товариство не проводило переоцiнки вартостi основних засобiв на дату першого застосування
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МСФЗ. Це суперечить вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСФЗ 1 «Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» стосовно застосування припущення
про умовну первiсну вартiсть та вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 16
«Основнi засоби» стосовно вимог щодо проведення переоцiнки, за наявнiстю ознак того, що
справедлива вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд балансової вартостi. Ефект впливу
на фiнансову звiтнiсть даного вiдступу вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не був
визначений.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у попередньому
роздiлi, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан
Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
Звiтностi в редакцiї, затвердженої Мiнiстерством Фiнансiв України № 1591 вiд 09 грудня 2011
року.
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актiв
Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року.
1.На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року не є меншою
за статутний капiтал та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155
Цивiльного кодексу України.
2.На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей.
3.На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, щодо виконання
Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, було здiйснено
вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
4.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану
корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану
корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми
не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського
персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
5.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу
на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв
внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з iдентифiкацiєю
та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi
потрiбують розкриття в даному аудиторському висновку.
Київ, Україна
27 березня 2013 року
Балченко С. О.
Директор ТОВ «БДО»
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 27 листопада 2003 року, рiшення АПУ №197\2.
Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", iдентифiкацiйний код 20197074, зареєстроване
25 листопада 1997 року виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради м. Днiпропетровська,
розпорядженням № 254-ТВ, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 224
120 0000 007223, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 054327.
Адреса: вул. Сєрова, буд. 4, м. Днiпропетровськ, 49000, тел. 370-30-44.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 вiд 23.04.2002 року.
Договiр на надання аудиторських послуг № 20-2012-0034/00 вiд 15 жовтня 2012 р.
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Термiн проведення аудиту з 10.02.2013 по 30.03.2013.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг;
залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики
в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та
розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація
про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент,
рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку;
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента;
перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами
сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго” - енергетичне пiдприємство України, що спецiалiзується на передачi
та постачаннi електричної енергiї на територiї мiста Рiвного та Рiвненської областi, тому
дiяльнiсть пiдприємства є перспективною. Метою дiяльностi пiдприємства є задоволення
суспiльних потреб в його продукцiї, роботах, послугах, задоволення потреб споживачiв
електроенергiї в умовах функцiонування єдиної енергетичної системи України та реалiзацiя, на
пiдставi одержаного прибутку, соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв товариства.
Основними видами дiяльностi пiдприємства є: передача електричної енергiї мiсцевими
(локальними) електричними мережами; постачання електричної енергiї за регульованим
тарифом;отримання, передача, розподiл та постачання електроенергii споживачам на умовах
укладених договорiв; ремонт та технiчне обслуговування електророзподiльчої та контрольної
апаратури;монтаж та установка електророзподiльчої та контрольної апаратури;розвиток
електромереж у регiонi та за його межами; виробництво електричної енергiї; здiйснення
будiвництва, ремонтно-експлуатацiйних робiт, обслуговування електромереж та
трансформаторних пiдстанцiй (в тому числi будiвництво пiдприємств енергетики);виготовлення,
ремонт та обслуговування засобiв вимiрювання, контролю та iншi види виробництва. Суттєвої
залежностi вiд сезонних змiн немає. Стратегiчною метою дiяльностi пiдприємства є безпечне,
надiйне та якiсне постачання електроенергiї споживачам, пiдвищення ефективностi операцiйної
дiяльностi, дотримуючись при цьому iнтересiв усiх зацiкавлених сторiн. Пiдприємство має лiцензiї
на передачу та постачання електроенергiї. Пiдприємство охоплює своєю дiяльнiстю територiю
понад 20 тис. кв. км, обслуговує понад 400 тисяч споживачiв - юридичних та фiзичних осiб. До
складу пiдприємства входить 17 районних дiльниць, що обслуговують всi райони Рiвненської
областi та мiсто Рiвне. ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго” - це одне iз успiшнiших енергетичних
пiдприємств, яке завдяки вдалим i зваженим рiшенням менеджменту, впровадженню сучасних
технологiй, використанню новiтньої технiки за короткий час перетворилось на прибуткове,
ефективно дiюче пiдприємство. За останнi 5 рокiв значно полiпшилась якiсть та надiйнiсть
передачi та постачання електричної енергiї, зменшилась кiлькiсть вiдключень, вiдкрились сучаснi
центри з обслуговування споживачiв. Пiдприємство вчасно розраховується за закуплену
електроенергiю, перебуваючи за регiональним позицiонуванням серед одних iз найбiльших
платникiв податкiв у Рiвненськiй областi. Пiдприємство розбудовує свої виробничi потужностi
згiдно щорiчних iнвестпрограм, що затверджуються НКРЕ. Можливими факторами ризику в
господарськiй дiльностi емiтента виступають: - низька платоспроможнiсть промислових та
побутових споживачiв електроенергiї; - форс-мажорнi ризики та несприятливi погоднi умови; нестабiльнiсть законодавчої бази; - стан загальної економiчної ситуацiї в Українi. Збут
електроенергiї здiйснюється методом прямих поставок юридичним та фiзичним споживачам
Рiвненської областi та мiста Рiвне на основi договiрних вiдносин. Пiдприємство закуповує готову
продукцiю - електричну енергiю. Енергетична галузь України, як одна iз системоутворюючих
галузей економiки України, має важливе значення в системi нацiональної безпеки. Вiдповiдно,
стратегiчною метою розвитку електроенергетичного комплексу України є його докорiнна
перебудова на основi новiтнiх технологiй iз забезпеченням маневреностi, енергетичної та
економiчної ефективностi, екологiчної прийнятностi, стале, надiйне, безпечне, якiсне та ефективне
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постачання електричної енергiї галузям економiки та соцiальнiй сферi України. Пiдприємство є
природним монополiстом з розподiлення та постачання електроенергiї споживачам Рiвненської
областi. Напрямками перспективного розвитку є будiвництво лiнiй електропередач та пiдстанцiй,
реконструкцiя наявних лiнiй електропередач, оновлення зношеного обладнання, замiна його на
бiльш економiчно вигiдне. Оскiльки пiдприємство закуповує готову продукцiю, електроенергiю, в
ДП “Енергоринок” для подальшого розподiлення та постачання споживачам, а не сировину чи
матерiали, постачальники сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% в загальному обсязi
постачання, вiдсутнi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Всього за 2012 рiк основних засобiв надiйшло на загальну суму – 45287 тис. грн., з них: машини та
обладнання - 8874 тис. грн.; транспортнi засоби – 2345 тис. грн.; обчислювальна технiка, прилади,
iнструменти - 11235тис. грн.; реконструкцiя лiнiй електропередач та будiвель споруд – 22833 тис.
грн. Крiм того нематерiальних активiв ( програмне забезпечення) надiйшло на 1247 тис. грн. За
2012 рiк вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв за первiсною вартiсть на загальну
суму 5395 тис. грн. Пiдприємство здiйснює iнвестицiйну дiяльнiсть вiдповiдно до затвердженої
iнвестицiйної програми НКРЕ.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання;
спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Ступiнь використання обладнання ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго” становить 100 %. З метою
покращення рiвня експлуатацiї, пiдвищення надiйностi електропостачання споживачiв та
пiдтримки в належному технiчному станi дiючих електричних мереж персоналом ПАТ “АЕС
Рiвнеобленерго” за 2012 рiк були виконанi роботи з ремонту електричних мереж на загальну суму
15956 тис. грн., а саме:ПЛ 110-35-10-0.4 кВ – 1788,2 км (111 % вiд плану), пiдстанцiй 110-35 кВ 14 шт (100 % вiд плану), ТП, РП 10 (6) /04кВ - 507 шт (103 % вiд плану). Товариство обслуговує
електричнi мережi, розташованi на територiї областi, а саме: повiтрянi лiнiї електропередач
напругою 110-0.4 кВ - 25 648,8 км; кабельнi лiнiї електропередач 35-0.4 кВ – 1317,19км; пiдстанцiї
110-35 кВ, потужнiстю 1206,6 МВА - 126 шт.; ТП 10/0,4 кВ, потужнiстю 1117,169 МВА - 5836 шт.
Ступiнь зносу основних засобiв, а саме ЛЕП i ПС становить 56 %, тому пiдприємством на протязi
2012 року проводилася робота по оновленню обладнання, замiнi його на бiльш сучасне та
економiчно вигiдне, а саме: впроваджено 1 елегазовий вимикач 110 кВ; виконано замiну 75 шт.
масляних вимикачiв на вакуумнi вимикачi 10 кВ iз замiною релейного захисту на механiчнiй базi
на новi цифровi пристрої РЗА; проведено повну замiну ПЛ 0,4 кВ – 175 км; проведено замiну
провода ПЛ 0,4 кВ на ПЛI 0,4 кВ – 96,6 км; встановлено розвантажувальнi КТП 10/0,4 кВ - 16 шт.
загальною потужнiстю 1,692 МВА; проведено замiну iснуючих КТП 10/0,4 кВ - 5 шт; замiна
силових трансформаторiв -20шт; проведено замiну КЛ 10-0,4 кВ – 9,28 км; побудовано нових ПЛ
10 кВ – 2,92 км.; проведено реконструкцiю ПЛ-35кВ – 1,45км. На 2013 рiк iнвестицiйним планом
передбачено наступне: провести реконструкцiю ПЛ 10 кВ – 6,14 км; побудувати новi ПЛ 10 кВ –
12,51 км; провести замiну ПЛ 0,4 кВ на ПЛI 0,4 кВ – 86,47 км; провести замiну КЛ 10-0,4 кВ – 9,14
км; виконати замiну 1 шт. масляного вимикача на елегазовий вимикач 110 кВ; виконати замiну 31
шт. масляних вимикачiв на вакуумнi вимикачi 10 кВ;виконати замiну 20 шт. силових
трансформаторiв 10/04 кВ. Фiнансування вказаних заходiв буде проводитися за рахунок
амортизацiйних вiдрахувань – 96,46% та iнших доходiв (дохiд вiд реалiзацiї реактивної
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електроенергiї, збiльшення обсягiв передачi та постачання електроенергiї) – 3,54%. Екологiчнi
фактори суттєво не впливають на використання активiв пiдприємства.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Основними проблемами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства виступають: - зростання
частки фiзично зношеного електричного обладнання та споруд; - невеликi обсяги реконструкцiї та
нового будiвництва електричних мереж; - крадiжки елементiв електричних мереж. Незадовiльний
технiчний стан обладнання стає причиною зростання рiвня технологiчних витрат електроенергiї
(ТВЕ) на її транспортування по електричним мережам. Зниження ТВЕ - це iстотний резерв
пiдвищення доходностi пiдприємства. Ступiнь впливу економiчних факторiв на дiяльнiсть
емiтента достатньо високий, оскiльки нестабiльнiсть економiчного середовища, рiвень
платоспроможностi споживачiв не може не вплинути на фiнансовий стан пiдприємства.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
За 2012рiк товариство виплатило 203,1 тис.грн. штрафних санкцiй до бюджету та 40,5тис.грн.
iнших економiчних санкцiй за виявленi порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців
емітента
Облiкова полiтика на пiдприємствi ведеться у вiдповiдностi до Закону України " Про
бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у
вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та Положень
бухгалтерського облiку Товариства на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням
коригувань для цiлей складання звiтностi згiдно МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012
року.Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2012 рiк затвердженi наказами по
Товариству № 247 вiд 28.03.2012 року та № 531 вiд 16.07.2012.Форми звiтiв складенi у
вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку затверджених наказом
МiнФiну України № 1591 вiд 09 грудня 2011 року.За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що
завершився 31 грудня 2010 р., Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що
завершився 31 грудня 2012р., є першим етапом на шляху складання фiнансової звiтностi
Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ, в якiй наведено iнформацiю про перехiд
Товариства на МСФЗ. Перший повний комплект фiнансової звiтностi, що буде повнiстю
вiдповiдати МСФЗ та мiстити порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та примiтках до фiнансової
звiтностi Товариство складе станом на 31 грудня 2013 року.
Розмiр робочого капiталу достатнiй для поточних потреб емiтента, фахiвцi емiтента не проводили
оцiнки шляхiв покращення лiквiдностi. З метою забезпечення бюджетного процесу, планування
руху товарно-матерiальних потокiв, контролю за використанням грошових коштiв проводиться
планування дiяльностi та складання платiжного бюджету товариства.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду (термiн виконання яких
сплинув) товариство не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Прiоритетним напрямком роботи ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго” є робота з споживачами. Позицiя
спрямована на безумовне припинення безоплатного вiдпуску електроенергiї споживачам.
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Ефективнiсть обраної концепцiї переконливо пiдтверджується результатами роботи за 2012рiк.
Наступним напрямком роботи на 2013рiк є будiвництво та реконструкцiя електромереж, зниження
технологiчних втрат електроенергiї, 100%-ве виконання iнвестпрограми. На 2013 рiк
iнвестицiйним планом ПАТ “АЕС Рiвнеобленерго” передбачено: провести реконструкцiю ПЛ 10
кВ – 6,14 км; побудувати новi ПЛ 10 кВ – 12,51 км; провести замiну ПЛ 0,4 кВ на ПЛI 0,4 кВ –
86,47 км; провести замiну КЛ 10-0,4 кВ – 9,14 км; виконати замiну 1 шт. масляного вимикача на
елегазовий вимикач 110 кВ; виконати замiну 31 шт. масляних вимикачiв на вакуумнi вимикачi 10
кВ;виконати замiну 20 шт. силових трансформаторiв 10/04 кВ. Фiнансування вказаних заходiв
буде проводитися за рахунок амортизацiйних вiдрахувань – 96,46% та iнших доходiв (дохiд вiд
реалiзацiї реактивної електроенергiї, збiльшення обсягiв передачi та постачання електроенергiї) –
3,54%. До iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому можна
вiднести фiнансово-економiчнi фактори (загальний стан економiки країни), виробничотехнологiчнi (рiвень технологiчних втрат електроенергiї при її транспортуваннi електричними
мережами), соцiальнi фактори (рiвень платоспроможностi споживачiв).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки емiтентом за звiтний 2012 рiк не проводилися.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні
підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Товариство в процесi господарської дiяльностi стикається з низкою проблем, якi призводять до
судових справ, проте бiльшiсть з них стосується поточних питань дiяльностi. Посадовi особи
емiтента не виступають учасниками судових процесiв чи процедур досудового врегулювання
спорiв. За звiтний перiод емiтент не виступав стороною в судових справах, предметом розгляду
яких були корпоративнi спори. Протягом 2012року ПАТ "АЕС Рiвнеобленерго" пред"явлено до
суду 357 позовних заяв про стягнення заборгованостi за спожиту електроенергiю, збиткiв та
санкцiй на суму 4 211 646грн., з яких на користь товариства було вирiшено 231 справ на суму 2
499 126грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній
формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність
емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та
споруди

11438

11045

0.000

0.000

11438

11045

машини та
обладнання

23023

29595

0.000

0.000

23023

29595

транспортні
засоби

8467

9056

891

891

9358

9947

173415

187885

0.000

0.000

173415

187885

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

853

494

0.000

0.000

853

494

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

23

20

0.000

0.000

23

20

217219

238095

891

891

218110

238986

Найменування
основних засобів

інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та
споруди

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис *Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): - Група “будiвлi та
споруди” - строк корисного використання 40 рокiв - Група “машини та обладнання” - 20 рокiв Група “транспортнi засоби)” 5-20 рокiв - Група “iншi” - 10 рокiв. Орендованi основнi засоби
облiковуються за балансом за оцiночною вартiстю, що зазначена в договорi оренди. В графi
Основнi засоби, всього наведено залишкову вартiсть власних та орендованих основних
засобiв.Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2012р. – 507 069 тис.грн., станом на
31.12.2012р. – 550 426 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2012р. – 56.74%.
Ступiнь використання основних засобiв - до повного зносу. Сума нарахованого зносу станом на
31.12.2012р. – 312 331 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв пов’язанi iз придбанням
у 2012 роцi машин та обладнання, транспортних засобiв, реконструкцiєю лiнiй електропередач.
Iнша iнформацiя щодо обмежень на майно емiтента розкрита в примiтках до аудиторського
висновку до рiчної фiнансової звiтностi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

213952

195869

Статутний капітал
(тис. грн.)

21284.000

21284.000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

21284.000

21284.000

Опис

*Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно з
Методичними рекомендацiями №485 з врахуванням показникiв №010-070, 100-250 та 270
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активу Балансу товариства. Визначаємо суму цих рядкiв (S1)/ Розраховуємо суму зобов'язань
як суму рядкiв 440-460, 500-610, та 630 ПАСИВУ Балансу (S2)/ Вартiсть чистих активiв
визначається як S1-S2
Висновок

Величина чистих активiв та розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам
частини 3 ст. 155 ЦК України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Непогашена
Відсоток за
Дата
частина боргу (тис. користування коштами
виникнення
грн.)
(відсоток річних)

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

90800

X

X

Короткостроковi

28.12.2012

36625

29

03.01.2013

Довгостроковi

21.06.2005

54175

4.3

15.09.2017

X

0.000

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

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

0.000

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

1572

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

29125

X

X

Усього зобов'язань

X

121497

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

В довгостроковi кредити банкiв включено в т.ч. поточну заборгованiсть по
довгостроковими зобов'язаннями у сумi 13322 тис. грн.

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

Обсяг реалізованої продукції

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

№
з/п

Основний вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Постачання та
передача
електроенергiї

-

778525

99.2

-

778525

99.2

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

38

1

2

3

1

Виробничi матерiальнi витрати

3.5

2

Собiвартiсть реалiзованої купованої
електроенергiї

76.3

3

Амортизацiя

2.8

4

Виробничi витрати на оплату працi

5.8

5

Вiдрахування на соцiальнi заходи

2.1

6

Виробничi iншi прямi витрати

3.1

7

Розпод.загальновиробничих витрат

6.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

19.04.2012

20.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
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ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2011

2

1

3

2010

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія

Ні

X

Акціонери

X

Реєстратор

X

Депозитарій

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/в

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Внесення змін до статуту товариства

X

Прийняття рішення про зміну типу товариства

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх
повноважень

X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про

X
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дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть): д/в

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

8

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

В складi Наглядової ради комiтети
не створювались.

Інші (запишіть)

В складi Наглядової ради комiтети
не створювались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за
роботу з акціонерами? (так/ні)

Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/в

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
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Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються строком на 3
(три) роки з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, та/або з числа
юридичних осiб - акцiонерiв Товариства.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Так

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1.00
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори
акціонерів

Засідання
наглядової
ради

Засідання
правління

Члени правління (директор)

Ні

Ні

Ні

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Так

Так

Так

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

43

Інше(запишіть): -

Ні

Ні

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
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Положення про ревізійну комісію

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/в

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
ДКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Правління або директор

X
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Інше (запишіть)

Аудитор обраний за процедурою
запиту цiнових пропозицiй у
вiдповiдностi до "Порядку
придбання товарiв, робiт i послуг
лiцензiатами, цiни (тарифи) на
вiдповiдну дiяльнiсть яких
встановлюються НКРЕ".

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/в

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/в

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/в

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
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Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): -

X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України (далі - особа)?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

X

Не задовольняли умови договору з особою

X

Особу змінено на вимогу:
акціонерів

X

суду

X

Інше (запишіть)

Загальними зборами акцiонерiв
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”, що
вiдбулися 15 жовтня 2010р. були
прийнятi рiшення: 1.Прийнято
рiшення про переведення випуску
iменних акцiй ЗАТ "Ей-I-Ес
Рiвнеенерго", випущених у
документарнiй формi iснування, у
бездокументарну форму iснування
(дематерiалiзацiю випуску).
2.Обрано депозитарiй Приватне
акцiонерне товариство
“Всеукраїнський депозитарiй
цiнних паперiв” для
обслуговування випуску акцiй,
форма iснування яких змiнюється
з документарної в
бездокументарну форму
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iснування. 3. Обрано зберiгача
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Пiдприємство
«Росан-Цiннi папери», у якого
Товариство буде вiдкривати
рахунки в цiнних паперах
власникам акцiй. 4. Визначена
дата припинення ведення реєстру
10 сiчня 2011року. Пiсля дати
припинення ведення реєстру
проведення будь-яких операцiй у
системi реєстру за цим випуском
припиняється. 5. Припинено дiю
договору на ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
№14/04н, реєстрацiйний номер
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” №1257
вiд 26 грудня 2006р., укладеного з
Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю “Росан-ДовiраРеєстратор”, з дати припинення
ведення реєстру -10 сiчня
2011року. На виконання рiшення
загальних зборiв акцiонерiв, з 10
сiчня 2011року був розiрваний
договiр на ведення реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
№14/04н, реєстрацiйний номер
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” №1257
вiд 26 грудня 2006р., укладений з
Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю “Росан-ДовiраРеєстратор” (iдентифiкацiйний
код за ЄДРПОУ реєстратора
22362711). З обраним загальними
зборами акцiонерiв депозитарiєм
Приватним акцiонерним
товариством “Всеукраїнський
депозитарiй цiнних паперiв”
(iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ депозитарiя 35917889)
укладено договiр про
обслуговування емiсiї цiнних
паперiв №Е2582/10 вiд
25.11.2010р. З обраним
загальними зборами акцiонерiв
зберiгачем Товариством з
обмеженою вiдповiдальнiстю
“Пiдприємство “Росан-Цiннi
папери” (iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ зберiгача 22335534)
укладений договiр про вiдкриття
рахункiв у цiнних паперах
власникам, якi є зареєстрованими
особами в реєстрi власникiв
iменних цiнних паперiв №1ДМ/10 вiд 19.11.2010р. Акт
приймання-передачi реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго”
складений за участю
представникiв реєстроутримувача
ТЗОВ “Росан-Довiра-Реєстратор”,
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зберiгача ТЗОВ “Пiдприємство
“Росан-Цiннi папери”, емiтента
ЗАТ “Ей-I-Ес Рiвнеенерго” - 14
сiчня 2011року. Дата депонування
депозитарiєм глобального
сертифiкату 20.01.2011р.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/в
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/в
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року -

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
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Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
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Товариство не зареєстровано фiнансовою установою
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "АЕС
Рiвнеобленерго"

Територія

за ЄДРПОУ

Рівненська

Організаційноправова форма
господарювання

05424874

за КОАТУУ 5610100000

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління
Вид економічної
діяльності

Передача електроенергії

Середня кількість
працівників

1856

за КОПФГ

230

за КОДУ

6024

за КВЕД

35.12

Одиниця виміру:
тис.грн.
Адреса

33013, м.Рiвне, вул.Князя Володимира, 71

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

- залишкова вартість

010

11477

9671

- первісна вартість

011

23487

24734

- накопичена амортизація

012

( 12010 )

( 15063 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

8820

6972

- залишкова вартість

030

217219

238095

- первісна вартість

031

507069

550426

- знос

032

( 289850 )

( 312331 )

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

Основні засоби:

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

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

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

4687

1408

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

9027

8516

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

251230

264662

Виробничі запаси

100

4854

6497

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

0

1

Векселі одержані

150

0

0

- чиста реалізаційна вартість

160

24433

28102

- первісна вартість

161

29106

33554

- резерв сумнівних боргів

162

( 4673 )

( 5452 )

- за бюджетом

170

11796

11860

- за виданими авансами

180

537

278

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

193

3032

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

- в національній валюті

230

2890

3854

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

13696

13768

Інші оборотні активи

250

2487

2745

Усього за розділом II

260

60886

70137

III. Витрати майбутніх періодів

270

707

650

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

312823

335449

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Грошові кошти та їх еквіваленти:
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Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1

2

3

4

Статутний капітал

300

21284

21284

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

5321

5321

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

149822

164710

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

176427

191315

Частка меншості

385

0

0

Забезпечення виплат персоналу

400

19299

21768

Інші забезпечення

410

143

869

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

Усього за розділом II

430

19442

22637

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

54153

40853

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

54153

40853

Короткострокові кредити банків

500

7104

36625

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

510

13316

13322

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

13625

6096

- з одержаних авансів

540

13264

16461

- з бюджетом

550

776

1572

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1251

1403

- з оплати праці

580

2644

3025

I. Власний капітал

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

ІV. Поточні зобов’язання

Поточні зобов’язання за розрахунками:
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- з учасниками

590

8232

1281

- 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

2589

859

Усього за розділом IV

620

62801

80644

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

312823

335449

Примітки

д/в

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний
бухгалтер

Степанчук О.В.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Публiчне акцiонерне товариство "АЕС
Рiвнеобленерго"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

Рівненська

Організаційноправова форма
господарювання

за КОАТУУ 5610100000

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління
Вид економічної
діяльності

05424874

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

за КВЕД

35.12

Передача електроенергії

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

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

010

941504

819627

Податок на додану вартість

015

156465

136605

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

785039

683022

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 726285 )

( 600514 )

- прибуток

050

58754

82508

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

2616

4275

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

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 30374 )

( 29486 )

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

( 3931 )

( 2860 )

Валовий:

56

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

091

(0)

(0)

- прибуток

100

27065

54437

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

137

Інші доходи

130

32

55

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
допомогою (131)

131

Фінансові витрати

140

( 8435 )

( 3604 )

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

( 495 )

( 706 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток

170

18167

50319

- збиток

175

(0)

(0)

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

176

0

0

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

( 3279 )

( 13413 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

- прибуток

190

14888

36906

- 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

14888

36906

- збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Надзвичайні:

Чистий:

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

230

36404

28343

Матеріальні затрати

57

Витрати на оплату праці

240

77054

69574

Відрахування на соціальні заходи

250

27406

24731

Амортизація

260

26748

24586

Інші операційни витрати

270

38719

37335

Разом

280

206331

184569

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

Код
рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

85134168

85134168

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

85134168

85134168

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.17488000

0.43350000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту
акцію

330

0.17488000

0.43350000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

1. Має бути "ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ за Рiк 2012 р." замiсть
"ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ за 31.12.2012 р"
2. В графi "Податок на додану вартiсть" код рядка 015 стопчик 3 має бути "(156465)", стопчик 4 - "(136605)", замiсть стопчик 3 - "156465", стопчик 4 "136605".

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний
бухгалтер

Степанчук О.В.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, 2012 | 12 |
число)
31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "АЕС
Рiвнеобленерго"

Територія

за ЄДРПОУ

Рівненська

Організаційноправова форма
господарювання

за КОАТУУ 5610100000

Акціонерне товариство

Орган
державного
управління
Вид економічної
діяльності

05424874

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

за КВЕД

35.12

Передача електроенергії

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

854274

837828

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

74422

5835

Повернення авансів

030

52

615

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

58

154

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

1764

562

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

1133

1132

Інші надходження

080

93

2722

Товарів (робіт, послуг)

090

( 109364 )

( 88866 )

Авансів

095

( 649261 )

( 550571 )

Повернення авансів

100

( 170 )

( 816 )

Працівникам

105

( 62270 )

( 53920 )

Витрат на відрядження

110

( 1745 )

( 1719 )

Стаття
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

59

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 22405 )

( 30627 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 2410 )

( 15908 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 29397 )

( 11752 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)

130

( 13346 )

( 13832 )

Цільових внесків

140

( 145 )

( 225 )

Інші витрачання

145

( 10436 )

( 3826 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

30847

76786

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

30847

76786

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

397

0

- майнових комплексів

200

0

0

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

- фінансових інвестицій

240

(0)

(0)

- необоротних активів

250

( 52828 )

( 46002 )

- майнових комплексів

260

(0)

(0)

Інші платежі

270

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-52431

-46002

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-52431

-46002

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

6965661

703349

Інші надходження

330

0

137

Погашення позик

340

( 6936098 )

( 709501 )

Сплачені дивіденди

350

( 6951 )

( 41321 )

Інші платежі

360

(0)

(0)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

22612

-47336

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

22612

-47336

Чистий рух коштів за звітній період

400

1028

-16552

Залишок коштів на початок року

410

16586

32876

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

8

262

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

Отримані:

Придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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Залишок коштів на кінець року

430

17622

16586

Примітки

Має бути "Звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк" замiсть "Звiт про рух
грошових коштiв за 31.12.2012 р."

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний
бухгалтер

Степанчук О.В.
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "АЕС Рiвнеобленерго"

Територія

за ЄДРПОУ

Рівненська

Організаційно-правова
форма господарювання

за КОАТУУ 5610100000

Акціонерне товариство

Орган державного
управління
Вид економічної діяльності

05424874

за КОПФГ

230

за СПОДУ

6024

за КВЕД

35.12

Передача електроенергії

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V
Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.

Стаття

Код

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатковий
вкладений
капітал

Інший
додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

010

21284

0

0

0

5321

154165

0

0

180770

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

-4343

0

0

-4343

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на
початок року

050

21284

0

0

0

5321

149822

0

0

176427

Залишок на початок року
Коригування:

Переоцінка активів:

62

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Дооцінка незавершеного
будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного
будівництва

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

0

0

0

0

0

14888

0

0

14888

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до
статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з
капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій
(часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій
(часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів

Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Розподіл прибутку:

Внески учасників:

Вилучення капіталу:

63

Зменшення номінальної вартості
акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Списання невідшкодованих
збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

14888

0

0

14888

Залишок на кінець року

300

21284

0

0

0

5321

164710

0

0

191315

Примітки

Має бути "Звiт про власний капiтал за Рiк 2012р." замiсть "Звiт про власний капiтал за 31.12.2012 р.".

Керівник

В.Ю.Кухтiй

Головний бухгалтер

Степанчук О.В.

Інші зміни в капіталі:
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Інформація щодо аудиторського висновку
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ
Акцiонерам публiчного акцiонерного товариства «АЕС РIВНЕОБЛЕНЕРГО» та Нацiональнiй
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства «АЕС РIВНЕОБЛЕНЕРГО»
Код за ЄДРПОУ: 05424874
33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, буд.71
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «АЕС
РIВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалi – Товариство), яка включає: звiт про фiнансовий стан на 31 грудня
2012 року, звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни в
капiталi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi
пояснювальнi примiтки, пiдготовленi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
в редакцiї, затвердженої Мiнiстерством Фiнансiв України № 1591 вiд 09 грудня 2011 року (далi –
МСФЗ).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової
звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу включає:
розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових
оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до мiжнародних
стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не
мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження
аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з
метою розробки аудиторських процедур, що вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення
думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єктiв господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок,
зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої
думки.
Питання, що впливають на нашу думку
Товариство не проводило переоцiнки вартостi основних засобiв на дату першого застосування
МСФЗ. Це суперечить вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСФЗ 1 «Перше
застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» стосовно застосування припущення
про умовну первiсну вартiсть та вимогам Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 16
«Основнi засоби» стосовно вимог щодо проведення переоцiнки, за наявнiстю ознак того, що
справедлива вартiсть основних засобiв суттєво вiдрiзняється вiд балансової вартостi. Ефект впливу
на фiнансову звiтнiсть даного вiдступу вiд Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi не був
визначений.
Висновок
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансову звiтнiсть питань, описаних у попередньому
роздiлi, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан
Товариства станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за
рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової
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Звiтностi в редакцiї, затвердженої Мiнiстерством Фiнансiв України № 1591 вiд 09 грудня 2011
року.
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актiв
Цей висновок пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29 вересня 2011 року.
1.На нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2012 року не є меншою
за статутний капiтал та вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме частинi третiй статтi 155
Цивiльного кодексу України.
2.На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з
фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2012 року, не мiстить суттєвих невiдповiдностей.
3.На нашу думку, твердження управлiнського персоналу Товариства, щодо виконання
Товариством значних правочинiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, було здiйснено
вiдповiдно вимогам чинного законодавства, у всiх суттєвих аспектах, наведено достовiрно.
4.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану
корпоративного управлiння для висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Товариства, а не з метою висловлення думки щодо вiдповiдностi стану
корпоративного управлiння Товариства вимогам чинного законодавства України, вiдповiдно, ми
не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження управлiнського
персоналу Товариства щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
5.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу
на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв
внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з iдентифiкацiєю
та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi
потрiбують розкриття в даному аудиторському висновку.
Київ, Україна
27 березня 2013 року
Балченко С. О.
Директор ТОВ «БДО»
Сертифiкат аудитора № 000046, Серiя А, виданий 27 листопада 2003 року, рiшення АПУ №197\2.
Подовжено термiн дiї до 04 сiчня 2014 року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", iдентифiкацiйний код 20197074, зареєстроване
25 листопада 1997 року виконавчим комiтетом Кiровської районної Ради м. Днiпропетровська,
розпорядженням № 254-ТВ, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 224
120 0000 007223, свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 № 054327.
Адреса: вул. Сєрова, буд. 4, м. Днiпропетровськ, 49000, тел. 370-30-44.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2868 вiд 23.04.2002 року.
Договiр на надання аудиторських послуг № 20-2012-0034/00 вiд 15 жовтня 2012 р.
Термiн проведення аудиту з 10.02.2013 по 30.03.2013.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтка 1.Товариство та його дiяльнiсть
Найменування:
Повне найменування українською мовою: Публiчне акцiонерне товариство “АЕС
РIВНЕОБЛЕНЕРГО”(далi - Товариство).
Повне найменування росiйською мовою: Публичное акционерное общество “АЕС
РОВНООБЛЭНЕРГО“.
Повне найменування англiйською мовою: Public Joint Stock Company “AES RIVNEOBLENERGO”
Скорочене найменування українською мовою: ПАТ “АЕС РIВНЕОБЛЕНЕРГО”,
Скорочене найменування росiйською мовою: ПАО “АЕС РОВНООБЛЭНЕРГО“,
Скорочене найменування англiйською мовою: PJSC “AES RIVNEOBLENERGO”.
Код за ЄДРПОУ: 05424874
Мiсцезнаходження:
Юридична адреса Товариства: Україна, 33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, буд.71;
Поштова адреса Товариства: Україна, 33013, м. Рiвне, вул. Князя Володимира, буд.71;
Телефони у м. Рiвне: (+380 362) 694-298, тел./факс (+380 362) 694-211, 694-247
E-mail: INFO.RОE@aes-ua.com
Internet: www.aes-ukraine.com
Публiчне акцiонерне товариство «АЕС Рiвнебленерго» або «Товариство» зареєстроване згiдно з
чинним законодавством України. Спочатку, Товариство була створено як державне пiдприємство i
стало вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства України згiдно Указу
Президента України «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi України» вiд
4 квiтня 1995 року та наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України вiд 2 серпня 1995
року.
В результатi тендеру в 2001 роцi основним акцiонером Компанiї став приватний iнвестор.
12 квiтня 2011 у зв'язку зi змiною назви Товариство було перереєстроване як Публiчне Акцiонерне
Товариство « АЕС Рiвнебленерго» згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.
Основною дiяльнiстю Компанiї є передача та постачання електроенергiї фiзичним та юридичним
особам в м. Рiвне та Рiвненськiй областi, Україна.
Товариство отримало лiцензiї Нацiональної комiсiї регулювання електроенергетики України
(«НКРЕ») на постачання та передачу електроенергiї вiд 28.04.2011 року.
Примiтка 2. Основнi пiдходи до складання фiнансової звiтностi
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(МСФЗ) та Положень бухгалтерського облiку Товариства на пiдставi даних бухгалтерського
облiку з урахуванням коригувань для цiлей складання звiтностi згiдно МСФЗ.
Датою переходу на МСФЗ є 1 сiчня 2012 року.
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2012 рiк затвердженi наказами по Товариству
№ 247 вiд 28.03.2012 року та № 531 вiд 16.07.2012.
Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
затверджених наказом МiнФiну України № 1591 вiд 09 грудня 2011 року.
За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2010 р., Товариство готувало
фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку (П(с)БО).
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2012р., є першим етапом на шляху складання
фiнансової звiтностi Товариства, пiдготовленої вiдповiдно до МСФЗ (див. Примiтка 23), в якiй
наведено iнформацiю про перехiд Товариства на МСФЗ. Перший повний комплект фiнансової
звiтностi, що буде повнiстю вiдповiдати МСФЗ та мiстити порiвняльну iнформацiю у всiх звiтах та
примiтках до фiнансової звiтностi Товариство складе станом на 31 грудня 2013 року.
В цiлях забезпечення оцiнки основних засобiв у вiдповiдностi МСБО 16 «Основнi засоби»
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Товариство планує в 2013 роцi провести переоцiнку об’єктiв основних засобiв до їх справедливої
вартостi станом на 01.01.2011 року, прийняти таку вартiсть за доцiльну собiвартiсть та вiдобразити
у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк .
Звiтна дата за звiтний перiод
Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк є кiнець дня 31 грудня 2012 року.
Функцiональна валюта звiтностi та одиниця її вимiру
Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою
Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округлюється до
найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше.
Операцiї в iнших валютах розглядаються як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом, що дiє на дату здiйснення
операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом НБУ, що дiє на звiтну дату. Усi курсовi рiзницi
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.
Принципи оцiнок
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з використанням принципу облiку по iсторичнiй вартостi за
виключенням iнвестицiй, що пiдлягають оцiнцi за справедливою вартiстю через прибутки або
збитки, та iнвестицiй, що є в наявностi для продажу.
Бухгалтерський облiк Товариства до 31.12.2012 року вiвся вiдповiдно до положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України, що по деяких позицiях, вiдрiзняється вiд МСФЗ.
Безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi
Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов’язань вiдбувається в
ходi її звичайної дiяльностi.
Використання суджень та припущень для оцiнки
При пiдготовцi фiнансової звiтностi були застосованi ряд оцiночних суджень та припущень, якi
впливають на величину активiв та зобов’язань, вiдображених у звiтностi. Встановленi припущення
та судження ґрунтуються на iсторичному досвiдi, поточних та очiкуваних економiчних умовах та
iншiй доступнiй iнформацiї. Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у
фiнансовiй звiтностi та оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової
вартостi активiв та зобов’язань в наступному фiнансовому роцi включають:
- Строк експлуатацiї основних засобiв;
- Знецiнення активiв;
- Пенсiйнi зобов’язання;
- Судовi спори;
- Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання.
Примiтка 3. Основнi положення облiкової полiтики
Основнi засоби
Об’єкти необоротних активiв вiдображаються в балансi Товариства по первiснiй вартостi за
мiнусом накопиченого зносу та будь-яких збиткiв вiд знецiнення об’єкту. Первiсна вартiсть таких
засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi iз придбанням активiв, i, по квалiфiкацiйним
активам, капiталiзованi витрати за позиками. Для об’єктiв, зведених господарським способом –
собiвартiстю будуть визнанi всi витрати, безпосередньо пов’язанi з веденням такого будiвництва
та розподiленi накладнi витрати (матерiали, заробiтна плата, амортизацiя обладнання, задiяного у
будiвництвi та iн.).
Витрати на ремонт та обслуговування вiдносяться в склад витрат того перiоду, коли такi витрати
були понесенi.
Витрати на реконструкцiю та модернiзацiю капiталiзуються. Непридатнi для подальшого
використання частини основних засобiв визнаються в складi запасiв i в подальшому реалiзуються
як брухт.
Прибутки (збитки) вiд вибуття основних засобiв вiдображаються в складi прибуткiв та збиткiв по
мiрi їх виникнення.
У вартiсть незавершеного будiвництва включенi аванси, виданi на капiтальне будiвництво i
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придбання основних засобiв.
Вартiсть об’єктiв основних засобiв вiдноситься на витрати шляхом нарахування амортизацiї
протягом строку корисного використання такого активу. Для всiх об’єктiв основних засобiв,
амортизацiя розраховується прямолiнiйним методом.
Товариство роздiляє об’єкти основних засобiв на наступнi групи:
- Будови та споруди;
- Лiнiї електропередач;
- Машини та обладнання;
- Обчислювальна технiка;
- Обладнання зв’язку;
- Автотранспорт;
- Iнструменти, прилади, iнвентар;
- Системи облiку електроенергiї;
- Меблi та офiсне обладнання.
Для кожного об’єкту основних засобiв встановлюється свiй очiкуваний строк корисного
використання. В деяких випадках, очiкуваний строк корисного використання може бути меншим,
анiж строк економiчної служби активу в силу специфiки очiкуваної корисностi активу для
Товариства. Розрахункова оцiнка строку корисного використання активу проводиться iз
застосуванням професiйного судження, заснованого на досвiдi роботи Товариства з аналогiчними
активами. Очiкуваний строк корисного використання регулярно (не рiдше одного разу на рiк)
перевiряється, i, при необхiдностi, переглядається. Строк корисного використання систем облiку й
лiчильникiв становить 10 рокiв.
Амортизацiя основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних
строкiв корисної служби вiдповiдних активiв:
Група основних засобiв Перiод (рокiв)
Будiвлi 20-40
Лiнiї електропередач 30
Машини та обладнання 7-20
Автотранспорт 5-20
Виробничий iнвентар, офiснi меблi та обладнання та iнше 10
Товариство оцiнює строк корисного використання основних засобiв не рiдше, анiж на кiнець
кожного фiнансового року i, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни
вiдображаються як змiна в облiкових оцiнках у вiдповiдностi до МСФО 8 (IAS 8) «Облiкова
полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки».
Такi оцiнки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та на
амортизацiйнi вiдрахування протягом перiоду.
Знецiнення активiв
Товариство оцiнює балансову вартiсть матерiальних та нематерiальних активiв на предмет
наявностi ознак знецiнення таких активiв. При оцiнцi на знецiнення активiв, якi не генерують
незалежнi грошовi потоки, такi активи вiдносяться до вiдповiдної одиницi, яка такi потоки
генерує. Наступнi змiни у вiднесення активiв до одиницi, яка генерує грошовi потоки, або ж
розподiленнi таких грошових потокiв у перiодах можуть мати суттєвий вплив на балансову
вартiсть вiдповiдних активiв.
Продовження тексту приміток
Резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Товариство нараховує резерв на знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
виходячи iз оцiнки Товариства можливостi стягнення заборгованостi з конкретних клiєнтiв. Якщо
вiдбувається зниження кредитоспроможностi будь-якого iз крупних клiєнтiв, або фактичнi збитки
вiд невиконання зобов’язань боржниками перевищують оцiнки Компанiї, фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд вказаних оцiнок.
Якщо Компанiя визначає, що не iснує об’єктивного пiдтвердження факту знецiнення конкретної
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дебiторської заборгованостi, незалежно вiд суми, така дебiторська заборгованiсть включається до
категорiї дебiторiв iз близькими характеристиками кредитного ризику. Сукупнi заборгованiсть за
такими категорiями, в свою чергу, тестується на предмет знецiнення.
Характеристики кредитного ризику, вiдповiдно до яких вiдбувається групування дебiторської
заборгованостi, пов’язанi iз оцiнкою майбутнiх грошових потокiв, якi генеруються такою
заборгованiстю i в свою чергу залежать вiд здатностi боржника погасити заборгованiсть
вiдповiдно до погоджених умов.
Майбутнi грошовi потоки за групою дебiторiв, якi оцiнюються в сукупностi на предмет
знецiнення, визначаються iз договiрних грошових потокiв, поточних економiчних умов в цiлому,
строкiв виникнення дебiторської заборгованостi, досвiд Товариства по списанню такої
заборгованостi в минулому, кредитоспроможностi покупцiв, змiни умов оплати за договорами та
iнших обставин, якi, на думку Товариства, можуть вплинути на майбутнi грошовi потоки вiд такої
заборгованостi.
Змiни в економiцi, галузевiй специфiцi або ж у фiнансовому становищi окремих клiєнтiв можуть
мати наслiдком коригування величини резерву на знецiнення торгової та iншої дебiторської
заборгованостi, вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.
Зобов’язання по виводу активiв iз експлуатацiї
Товариство створює забезпечення на обґрунтовану розрахунком суму зобов'язання, яке вiдповiдно
до законодавства виникає у Товариства щодо демонтажу, перемiщення цього об'єкта та
приведення земельної дiлянки, на якiй вiн розташований, у стан, придатний для подальшого
використання.
Пенсiйнi зобов’язання
Для оцiнки своїх зобов’язань за планами додаткового пенсiйного забезпечення, Товариство
користується послугами зовнiшнього актуарiя (Mercer Danismanlink A.S.). Для визначення
поточної вартостi майбутнiх пенсiйних зобов’язань, використовується метод актуарних оцiнок,
який передбачає використання демографiчних припущень (смертностi, плинностi кадрiв та iн.) по
вiдношенню як до нинiшнiх так i колишнiх працiвникiв, якi мають право на отримання вигод, а
також фiнансових припущень (ставки дисконтування, рiвня майбутньої заробiтної плати та виплат
i т.д.).
Оцiнка доходiв
Виручка вiд продажу електроенергiї споживачам – фiзичним особам визначається на основi
показникiв лiчильникiв, що фiксуються за встановленими тарифами на реалiзацiю електроенергiї,
затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України. Методика
визначення тарифiв заснована, головним чином, на сумi виробничої собiвартостi i затвердженому
коефiцiєнтi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив
соцiально-полiтичних чинникiв.
В перiодах мiж фiксацiєю показникiв лiчильникiв обсяг спожитої електроенергiї оцiнюється у
вiдповiдностi з галузевими стандартами та з урахуванням статистики споживання в минулих
перiодах. На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, на яких базуються данi
судження, є обґрунтованими. Однак змiни у цих припущеннях можуть вплинути на суму визнаних
у звiтностi доходiв.
Судовi спори
Товариство використовує судження для оцiнки i визнання резервiв i розкриття умовних
зобов'язань вiдносно наявних судових розглядiв та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом
мирного врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття
iнших умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного результату
наявних претензiй або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхiдного
для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi
витрати можуть вiдрiзнятися вiд нарахованих резервiв. Оцiнка величини нарахованих резервiв
може мiнятися у мiру отримання нової iнформацiї, переважно за пiдтримки внутрiшнiх фахiвцiв
або зовнiшнiх консультантiв. Перегляд оцiнних величин нарахованих зобов'язань може мати
iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати.
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Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання
Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання переглядаються на кожну звiтну дату i знижуються
у випадку, якщо стає очевидно, що не буде отриманий вiдповiдний прибуток до оподаткування.
Оцiнка вiрогiдностi включає судження, що ґрунтуються на очiкуваних результатах дiяльностi. Для
оцiнки вiрогiдностi реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв (зобов’язань) в майбутньому
використовуються рiзнi фактори, включаючи операцiйнi результати минулих рокiв, операцiйний
план, закiнчення термiну вiдшкодування податкових збиткiв i стратегiї податкового планування.
Якщо фактичнi результати вiдрiзняються вiд оцiнених, або цi оцiнки повиннi бути переглянутi в
майбутнiх перiодах, це може чинити негативний вплив на фiнансове положення, результат вiд
операцiй i потоки грошових коштiв. У випадку якщо величина визнання вiдстрочених податкових
активiв в майбутньому повинна бути зменшена, це скорочення буде визнано в звiтi про фiнансовi
результати.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї в iноземнiй валютi переводяться у функцiональну валюту Товариства по валютному
курсу, встановленому Нацiональним Банком України на дату здiйснення операцiї. Грошовi активи
та зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi станом на звiтну дату, переводяться у функцiональну
валюту по валютному курсу, встановленому Нацiональним Банком України на таку звiтну дату.
Немонетарнi активи та зобов’язання, номiнованi у iноземнiй валютi, переводяться у
функцiональну валюту Компанiї по валютному курсу, що був встановлений Нацiональним Банком
України на дату здiйснення операцiї. Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають при
такому переводi, визнаються у складi прибутку або збитку у перiод їх виникнення.
Курс основних валют на звiтнi дати:
Валюта
Курс НБУ на 31.12.2011
за 100 Курс НБУ на 31.12.2012
за 100
ДоларСША (USD) 798,9800 799,3000
Євро (EUR) 1029,8053 1053,7172
Росiйськi рублi (RUB) 24,953 26,316
Оренда
Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов’язанi iз правом
власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди класифiкуються
як операцiйна оренда.
Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну оренди
об’єкта.
Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються та вiдображаються у складi об’єктiв
основних засобiв по найменшiй iз: справедливiй вартостi об’єкта на дату придбання чи поточнiй
дисконтованiй вартостi майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв.
Платiж за фiнансовою орендою розподiляється мiж фiнансовими витратами та погашенням суми
основного боргу щоб досягти постiйної ставки вiдсотка на залишок суми основного боргу.
Витрати за фiнансовою орендою включають у склад витрат на вiдсотки у звiтi про фiнансовi
результати.
Полiтика щодо амортизацiї об’єктiв основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою,
вiдповiдає загальнiй полiтицi нарахування амортизацiї на власнi об’єкти основних засобiв. Якщо
за умовами фiнансового лiзингу Товариство в кiнцi строку договору не отримує право власностi на
об’єкт, то строком амортизацiї буде менший iз строку дiї договору або строку корисного
використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активi вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням нарахованої
сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення.
Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї розробки
(в розумiннi МСФО 38 «Нематерiальнi активи») i Товариство може продемонструвати наступне:
- Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його можна було
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використовувати або продано;
- Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати;
- Здатна використати нематерiальний актив;
- Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
- Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки,
використання активу.
- Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його
розробки.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення.
Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна
строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно.
У звiтному перiодi у якостi нематерiальних активiв Товариство облiковує програмнi продукти.
Запаси
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої
вартостi реалiзацiї.
При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх
здiйснюється за перiодичною середньозваженою собiвартiстю: оцiнка за середньозваженою
собiвартiстю запасiв проводиться щодо кожної одиницi запасiв дiленням сумарної вартостi
залишку таких запасiв на дату операцiї на сумарну кiлькiсть запасiв на дату операцiї з їх вибуття.
Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть незавершеного виробництва включає
вiдповiдну долю загальновиробничих витрат.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
До складу грошових коштiв вiдносяться грошовi кошти на рахунках в банку та в касi, а також
депозити до запитання. До складу еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi
високолiквiднi фiнансовi вкладення, якi можуть бути легко конвертованi в грошовi кошти, зi
строком погашення не бiльше трьох мiсяцiв з дати придбання, вартiсть яких схильна до незначних
коливань.
Фiнансовi iнструменти
Визнання фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму Балансi тодi i тiльки тодi,
коли вони стають стороною контрактних зобов'язань на фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи
та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» фiнансовi активи класифiкуються
у такi чотири категорiї: фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення, i
фiнансовi активи, якi утримуються на пiдприємствi для продажу. При первiсному визнаннi
фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс у разi, якщо це не iнвестицiї,
що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодою,
прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Товариство стає стороною
за договором, то воно розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi
похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток у разi, якщо аналiз показує, що економiчнi
характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних
показникiв основного договору.
Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це
дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного фiнансового
року.
Усi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату
укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з
купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це купiвля або продаж фiнансових активiв, яка
вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на
певному ринку.
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Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля
первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або
продаж на основi їхньої справедливої вартостi вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або
iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до
здiйснення операцiї, визнаються у прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi
переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за
справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках. У звiтному перiодi
таких активiв у Товариства не було.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
визначуваними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики
та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням
ефективної процентної ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, i включає комiсiйнi,
якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи
i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi
та нарахуваннi амортизацiї, визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод.
При первiсному визнаннi позики виданi облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв,
яка визначається з використанням ринкових процентних ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони
iстотно вiдрiзняються вiд процентної ставки за виданою позикою. Виданi позики оцiнюються за
амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж
справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки
до отримання протягом строку, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з
урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, та будь-якого дисконту або
премiї при погашеннi.
Позики, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан,
включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ) та
первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор. Торгiвельна та iнша
дебiторська заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд сумнiвну
заборгованiсть створюється за наявностi об’єктивних свiдоцтв того, що компанiя не зможе
отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками того, що дебiторська
заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi контрагента, ймовiрнiсть його
банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення платежу. Резерв пiд сумнiвну дебiторську
заборгованiсть створюється з застосуванням коефiцiєнту сумнiвностi:
Строк виникнення дебiторської заборгованостi Коефiцiєнт сумнiвностi
Менше 2-х мiсяцiв 0,02
2-3 мiсяцi 0,10
4-6 мiсяцiв 0,26
7-9 мiсяцiв 0,42
10-12 мiсяцiв 0,62
бiльше 12 мiсяцiв 1,00
У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за рахунок резерву пiд
сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум визнається в складi доходiв
перiоду.
Справедлива вартiсть
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням
наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для iнтерпретацiї
маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний квалiфiкований висновок.
Вiдповiдно, при оцiнцi не обов'язково зазначати суму, яку можна реалiзувати на iснуючому ринку.
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Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки може мати значний вплив
на очiкувану справедливу вартiсть.
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням
дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не
вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi
оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї
одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка
справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових
потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, притаманних рiзним фiнансовим iнструментам, та
iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити
вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди та вартiсть активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими
iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть) пов'язана з реалiзацiєю
нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не
враховувалася у цiй звiтностi.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових
коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика
щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала жодних фiнансових деривативiв,
процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї
переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi такi
критерiї: (i) вiднесення до цiєї категорiї виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть у методах
облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання вiдповiдного
прибутку або збитку; (ii) зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими
здiйснюється i результати за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до
полiтики управлiння ризиками; (iii) фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний
iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 грудня 2012 р. Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi
до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торговельна
кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку
визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються
за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, що забезпечує
той факт, що будь-якi процентнi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну
ставку у складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У цьому випадку процентнi витрати
включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення,
а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються
непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи
фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення у зв’язку iз позиками та
дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку
оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли),
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за
ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу
повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у
звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному
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фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi по фiнансових активах, якi
окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення по окремо
оцiненому фiнансовому активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається
до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група
фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що
оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце
збиток вiд знецiнення, не включаються до сукупної оцiнки на предмет знецiнення.
Якщо у наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути
об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбулася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше
визнаний збиток вiд знецiнення вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд
знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у такому обсязi, щоб
балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату
вiдновлення.
Щодо дебiторської заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення у тому випадку, якщо iснує
об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових
труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов
поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою
використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони
вважаються безнадiйними.
Продовження тексту приміток
Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки використовується для розрахунку балансової вартостi
фiнансового активу, що облiковується за вартiстю, яка амортизується, i розподiлу процентних
доходiв протягом вiдповiдного перiоду.
Ефективна процентна ставка – це ставка, що застосовується при точному дисконтуваннi
розрахункових грошових платежiв або iнших надходжень вiд такого активу протягом очiкуваного
строку iснування фiнансового активу, або, там де це доречно, бiльш короткого перiоду, до чистої
балансової вартостi такого активу.
Доходи, що вiдносяться до боргових iнструментiв, вiдображаються за методом ефективної
процентної ставки, за винятком фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю
через прибутки або збитки.
Аванси виданi
Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення.
Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi
Товариством контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi
економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi Компанiєю. Iншi аванси списуються за
рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до них. За
наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть
отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення
вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових
активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i
пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений
до категорiї необоротних активiв.
Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст.. 193 ПКУ та з
урахуванням Пiдроздiлу 2 Роздiлу ХХI «Прикiнцевi та перехiднi положення» . Зобов’язання
Товариства з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, що акумульована за звiтний перiод, та виникає на
дату вiдвантаження товарiв покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати вiд
покупцiв, в залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку
Товариство має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий
кредит виникає в момент отримання товарiв (робiт, послуг) або в момент оплати постачальнику в
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залежностi вiд того, що вiдбулося ранiше. ПДВ по операцiям з продажу та придбання визнається в
балансi розгорнуто та вiдображається окремо як актив та зобов’язання з ПДВ.
Статутний капiтал
Звичайнi акцiї класифiкуються у складi статутного капiталу. Витрати, безпосередньо пов'язанi з
випуском звичайних акцiй i опцiонiв, визнаються як зменшення капiталу, за вирахуванням
вiдповiдних податкiв.
Зобов’язання за дивiдендами
Зобов'язання по виплатi дивiдендiв визнаються у складi зобов'язань в перiодi, в якому дивiденди
затвердженi акцiонерами.
Прибуток на акцiю
Прибуток на акцiю розраховується шляхом дiлення прибутку (збитку), що вiдноситься на долю
звичайних акцiонерiв, на середньозважене число звичайних акцiй в обiгу.
Податок на прибуток
Податок на прибуток за рiк включає поточний нарахований податок i вiдстрочений податок.
Податок на прибуток визнається в звiтi про фiнансовi результати за винятком випадкiв, коли
нарахування податку на прибуток вiдноситься до статей, визнаних безпосередньо в капiталi (в
цьому випадку вiн визнається в капiталi) або ж у складi iншого сукупного доходу (визнається у
складi iншого сукупного доходу).
Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством вiд прибутку до оподаткування,
визначуваної вiдповiдно до податкового законодавства України iз застосуванням податкової
ставки, що дiє на звiтну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулi
роки.
Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового методу на суму тимчасових
рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, використовуванiй для складання
фiнансовiй звiтностi, та їх вартiстю, використовуваною для податкових цiлей. Величина
вiдстроченого податку визначається з урахуванням очiкуваного способу реалiзацiї активiв або
сплати зобов'язань iз застосуванням податкових ставок, що дiють або оголошених на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання приймаються до залiку для цiлей фiнансової звiтностi,
оскiльки вони вiдносяться до податку на прибуток, що стягується одним i тим же податковим
органом.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки в розмiрi, що не перевищує очiкуваної в
майбутньому величини податкiв вiд прибутку до оподаткування, за рахунок яких цей актив буде
реалiзований. Сума вiдстроченого податкового активу зменшується, якщо отримання вiдповiдної
вигоди вiд його реалiзацiї стає маловiрогiдним.
У груднi 2010 року в Українi було прийнято Податковий кодекс, який дiятиме з сiчня 2011 року, а
щодо податку на прибуток пiдприємств – з квiтня 2011 року. Новий податковий кодекс
передбачає, крiм iншого, також i зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. Для
розрахунку податку на прибуток застосовуватимуться такi ставки податку на прибуток:
до 01 квiтня 2011 – 25 %;
з 01 квiтня 2011 до 31 грудня 2011 – 23 %;
з сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 – 21 %,
з 01 сiчня 2013 до 31 грудня 2013 – 19 %;
з 01 сiчня 2014 – 16 %.
У цьому звiтi керiвництво Товариство вiдобразило вплив нового Податкового кодексу на поточнi
та вiдстроченi податки на прибуток, пов'язанi зi змiною ставок податку на прибуток, а також у
зв'язку зi змiною податкової балансової вартостi основних засобiв. При розрахунку сум
вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Товариство використовувала ставки податку, якi, як
очiкується, дiятимуть у перiод сторнування тимчасових рiзниць, якi призвели до виникнення
вiдповiдних вiдкладених податкових активiв i зобов'язань
Резерви та забезпечення наступних витрат та платежiв
Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або
добровiльно прийнятi на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю,
знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з
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великим ступенем надiйностi.
Пенсiйнi зобов’язання
Товариство здiйснює одноразовi виплати при виходi на пенсiю працiвникам, залежно вiд їхнього
стажу роботи в Товариствi (власний пенсiйний план Товариства, закрiплений в колективному
договорi).
Товариство на кожну звiтну дату оцiнює справедливу вартiсть зобов’язань за пенсiйними планами,
використовуючи судження зовнiшнього актуарiя (МЕРСЕР). Змiна зобов’язань визнається в звiтi
про фiнансовi результати (поточнi витрати за пенсiйним планом, процентнi витрати за пенсiйним
планом та витрати минулих перiодiв у зв’язку iз змiною умов плану) та в складi iншого сукупного
доходу (актуарнi прибутки або збитки за пенсiйним планом).
Витрати минулих перiодiв у зв’язку iз змiною плану визнаються компанiєю в повному розмiрi в
момент виникнення таких витрат у складi прибутку та збитку.
Актуарнi прибутки або збитки визнаються Товариством в повному розмiрi у складi iншого
сукупного доходу в момент їх виникнення.
Iншi резерви
Iншi резерви вiдбиваються в балансi у випадках, якщо Товариство має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, що виникли в результатi минулої подiї, i iснує вiрогiднiсть вiдтоку економiчних
вигод при виконаннi таких зобов'язань, а також сума резерву може бути надiйно визначена.
Операцiйнi та неоперацiйнi доходи та витрати
Операцiйнi доходи i витрати включають рiзнi види доходiв i витрат, що виникають в результатi
господарської дiяльностi Товариства.
Певнi доходи i витрати презентованi окремо вiд доходiв та витрат вiд операцiйної дiяльностi у
зв'язку з їх iстотнiстю i природою виникнення для повнiшого вiддзеркалення фiнансових
результатiв дiяльностi Товариства.
Визнання доходу
Виручка вiдображається за справедливою вартiстю винагороди отриманої або очiкуваної до
отримання.
Виручка вiд продажу електроенергiї – це вартiсть обсягу електроенергiї, поставленої споживачам
протягом перiоду. Виручка вiд продажу електроенергiї споживачам - юридичним особам
визначається на основi показникiв лiчильникiв. Виручка вiд продажу електроенергiї споживачам –
фiзичним особам оцiнюється у вiдповiдностi з галузевими стандартами та з урахуванням
статистики споживання в минулих перiодах. Обсяг спожитої електроенергiї без зняття показникiв
лiчильникiв оцiнюється у вiдповiдностi з галузевими стандартами та з урахуванням статистики
споживання в минулих перiодах. На думку керiвництва, застосованi судження та припущення, на
яких базуються данi є обґрунтованими. Однак змiни у цих припущеннях можуть вплинути на суму
визнаних у звiтностi доходiв.
Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про фiнансовi результати, коли
iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до покупця, сума
виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства економiчних
вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi або якi будуть понесенi в майбутньому по данiй
операцiї, можуть бути надiйно визначенi.
Виручка за контрактом на надання послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту.
Процентнi доходи визнаються в звiтi про фiнансовi результати за принципом нарахування,
виходячи з суми основного боргу i ефективної процентної ставки, яка дисконтує очiкуванi
майбутнi притоки грошових коштiв протягом термiну дiї фiнансового активу до залишкової
вартостi активу.
Визнання витрат
Витрати визнаються в звiтi про фiнансовi результати за принципом нарахування з урахуванням
ефективного доходу по зобов'язаннях.
Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться безпосередньо до
придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються
у витрати по мiрi їх виникнення.
Фiнансовi доходи та витрати
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Фiнансовi доходи та витрати включають в себе вiдсотковi витрати по позиковим коштам, збитки
вiд дострокового погашення кредитiв, вiдсотковий дохiд вiд розмiщених коштiв, дохiд вид
виникнення фiнансових iнструментiв, змiни вiдсоткiв по зобов’язанням по пенсiйному
забезпеченню.
Витрати по позиковим коштам, якi вiдносяться до активiв, для створення яких необхiдний значний
промiжок часу, капiталiзується у складi таких активiв. Всi iншi вiдсотковi та iншi витрати по
позиковим коштам вiдносяться на витрати з використанням ефективної вiдсоткової ставки.
Вiдсотковi доходи визнаються по мiрi нарахування з врахуванням ефективної дохiдностi активу.
Визнання iншого сукупного прибутку/збитку
В складi iншого сукупного доходу, Товариство визнає актуарнi прибутки (збитки) за пенсiйними
планами в момент їх виникнення в повному обсязi. Такий актуарних прибуток (збиток) не пiдлягає
подальшiй рекласифiкацiї в складi прибуткiв та збиткiв перiоду, а визнається безпосередньо в
складi нерозподiленого прибутку.
Примiтка 4. Основнi засоби
Iнформацiя про рух основних засобiв за 2011, 2012 роки представлена в таблицi 1 та таблицi 2.
Основна частина основних засобiв використовується власне Товариством. Проте деякi активи
Товариство здає в оренду. Балансова вартiсть основних засобiв, що переданi в оренду складає 8
тис. грн.
Переоцiнка основних засобiв з метою вiдображення в фiнансовiй звiтностi згiдно вимог МСФЗ 16
«Основнi засоби» заплановано на 2013 рiк. Оцiнка буде виконана незалежним оцiнювачем станом
на 01.01.2011 року.
У звiтному перiодi 2012 року Товариство капiталiзувало витрати на позики у зв’язку iз
будiвництвом квалiфiкованих активiв. Для розрахункiв була застосована ефективна ставка
вiдсотка з урахуванням всiх кредитних договорiв, що дiяли в поточному перiодi. Загальна сума
капiталiзованих витрат на позики склала в 2012 роцi 87 тис. грн.
Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, що
продовжують експлуатуватись становила 116 819тис. грн.
В звiтi про фiнансовi результати за 2012 та 2011 роки амортизацiя основних засобiв включена до
складу таких витрат як:
2012 рiк 2011 рiк
Собiвартiсть (23471) (20 884)
Адмiнiстративнi витрати (224) (259)
Всього (23 695) (21 143)
Товариство в своїй дiяльностi використовує основнi засоби, що належать до сфери управлiння
Мiнiстерства палива та енергетики України, а також державне майно, яке не ввiйшло до
статутного фонду Товариства в процесi корпоратизацiї та знаходиться на балансi Товариства.
Товариство вартiсть таких активiв вiдображає в балансi у складi основних засобiв. Станом на
31.12.2012 року балансова вартiсть активiв, що належать державi становить 171 тис. грн.
Вiдповiдно до плану закупiвель згiдно Iнвестицiйної програми на 2013 рiк Товариство планує
витратити на закупiвлю або впровадження основних засобiв у 2013 роцi кошти на суму 46 884
тисяч гривень.
Таблиця 1. Рух основних засобiв за 2011 рiк.
Будови та споруди Лiнiї електропередач Виробничi машини та обладнання Обчислювальна
технiка Обладнання зв’язку Автотранспорт Iнструменти, прилади, iнвентар Системи облiку
електроенергiї Меблi та офiсне обладнання Всього основних засобiв
Первiсна вартiсть:
Залишок на початок звiтного перiоду 30 350 296 141 64 340 9 674 12 336 18 726 7 495 32 552 1 415
473 029
Безоплатно отриманi активи 16 7 6 159 - - - - - 188
Введення в експлуатацiю 90 17 998 6 595 265 940 1 854 457 7 490 7 35 696
Вибуття (124) (860) (111) (148) (52) (16) (80) (446) (7) (1 844)
Рекласифiкацiя мiж групами (118) 90 (827) (66) 192 1 808 (1 079) - - 78

Рекласифiкацiя в активи для продажу - - - - - - - - - Всього змiн первiсної вартостi (136) 17 235 5 663 210 1 080 3 646 (702) 7 044 - 34 040
Залишок на кiнець звiтного перiоду 30 214 313 376 70 003 9 884 13 416 22 372 6 793 39 596 1 415
507 069
Накопичений знос:
Залишок на початок звiтного перiоду (17 396) (159 599) (45 656) (8 553) (9 828) (11 362) (4 291) (12
578) (867) (270 130)
Нарахування амортизацiйних витрат (694) (10 888) (2 036) (490) (1 613) (1 494) (476) (3 355) (97)
(21 143)
Вибуття активiв 98 708 111 148 53 16 61 221 7 1 423
Рекласифiкацiя мiж групами 69 (42) 601 73 (127) (1 065) 491 - - Рекласифiкацiя в активи для продажу - - - - - - - - - Всього змiн накопиченого зносу за перiод (527) (10 222) (1 324) (269) (1 687) (2 543) 76 (3 134) (90)
(19 720)
Залишок на кiнець звiтного перiоду (17 923) (169 821) (46 980) (8 822) (11 515) (13 905) (4 215) (15
712) (957) (289 850)
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду 12 954 136 542 18 684 1 121 2 508 7 364 3 204 19
974 548 202 899
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 12 291 143 555 23 023 1 062 1 901 8 467 2 578 23 884
458 217 219
Таблиця 2. Рух основних засобiв за 2012 рiк
Будови та споруди Лiнiї електропередач Машини та обладнання Обчислювальна технiка
Обладнання зв'язку Автотранспорт Iнструменти, прилади, iнвентар Системи облiку електроенергiї
Меблi та офiсне обладнання Всього основних засобiв
Первiсна вартiсть:
Залишок на початок звiтного перiоду 30 213 313 376 70 002 9 884 13 415 22 373 6 794 39 597 1 415
507 069
Безоплатно отриманi активи 613 61 674
Отримано в результатi iнвентаризацiї 1 1
Введення в експлуатацiю 250 21 968 8 813 1 753 2 177 2 345 487 6 747 71 44 611
Вибуття (685) (572) (95) (59) (56) - (150) (291) (21) (1 929)
Рекласифiкацiя мiж групами (1) 3 (3) - 1 Рекласифiкацiя в активи для продажу - - - - - - - - Всього змiн первiсної вартостi (435) 22 012 8 776 1 694 2 121 2 345 337 6 457 50 43 357
Залишок на кiнець звiтного перiоду 29 778 335 388 78 778 11 578 15 536 24 718 7 131 46 054 1 465
550 426
Накопичений знос: 0
Залишок на початок звiтного перiоду (17 923) (169 821) (46 979) (8 822) (11 515) (13 906) (4 216)
(15 711) (958) (289 851)
Нарахування амортизацiйних витрат (690) (13 062) (2 305) (714) (788) (1 756) (452) (3 840) (88) (23
695)
Вибуття активiв 373 299 95 59 56 - 115 197 21 1 215
Рекласифiкацiя мiж групами 1 (6) 6 (1) Рекласифiкацiя в активи для продажу Всього змiн накопиченого зносу за перiод (316) (12 769) (2 204) (655) (733) (1 756) (337) (3 643)
(67) (22 480)
Залишок на кiнець звiтного перiоду (18 239) (182 590) (49 183) (9 477) (12 248) (15 662) (4 553) (19
354) (1 025) (312 331)
Балансова вартiсть на початок звiтного перiоду 12 290 143 555 23 024 1 061 1 900 8 467 2 578 23
887 456 217 218
Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 11 539 152 798 29 595 2 101 3 288 9 056 2 578 26 700
440 238 095
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Примiтка 5. Нематерiальнi активи
Всi нематерiальнi активи Товариства мають визначений строк корисного використання.
Нижче наведенi iнформацiя щодо руху нематерiальних активiв протягом 2011-2012 рокiв:
Таблиця 3
Програмне забезпечення
Первiсна вартiсть на 31.12.2010 року 22 192
Накопичений знос на 31.12.2010 року (9 165)
Балансова вартiсть на 31.12.2010 року 13 027
Надходження за 2011 рiк 1 483
Вибуття за 2011 рiк (188)
Накопичений знос вибувших об'єктiв 188
Амортизацiя за 2011 рiк (3 033)
Первiсна вартiсть на 31.12.2011 року 23 487
Накопичений знос на 31.12.2011 року (12 010)
Балансова вартiсть на 31.12.2011року 11 477
Надходження за 2012 рiк 1 247
Вибуття за 2012 рiк Накопичений знос вибувших об'єктiв
Амортизацiя за 2012 рiк (3 053)
Первiсна вартiсть на 31.12.2012 року 24 734
Накопичений знос на 31.12.2012 року (15 063)
Балансова вартiсть на 31.12.2012 року 9 671
Група нематерiальних активiв «Програмне забезпечення» включає в себе нематерiальний актив,
розроблений Товариством. В данiй групi Товариство облiковує ноу-хау по опису бiзнес процесiв з
оптимiзацiї та налаштування модулiв програмного забезпечення. Станом на 31.12.2012 року
первiсна вартiсть такого ноу-хау становить 18 159 тис. грн.,
В звiтi про фiнансовi результати за 2012 рiк амортизацiя основних засобiв включена до складу
таких витрат як:
Таблиця 4
2012 рiк 2011 рiк
Собiвартiсть (3 011) (2 991)
Адмiнiстративнi витрати (43) (42)
Всього (3 053) (3 033)
Примiтка 6. Незавершене капiтальне будiвництво, монтаж та розробка
В таблицi 5 приведений склад визнаного незавершеного капiтального будiвництва, монтажу та
розробки за 2011 та 2012 роки:
Таблиця 5
31.12.2012 31.12.2011
Капiтальне будiвництво та незавершений монтаж 6956 8 820
Виданi аванси постачальникам основних засобiв 16 Всього 6 972 8 820
Примiтка 7. Вiдстроченi податки
Структура вiдстрочених податкiв станом на 31.12.2012 року та 31.12.2011 року була наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Вiдстрочений податковий актив 4 233 4 864
Вiдстрочене податкове зобов'язання (2 825) (177)
Чистий вiдстрочений податковий актив 1 408 4 687
2 грудня 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який набрав чинностi з 1 сiчня
2011 року (для цiлей податку на прибуток – 01 квiтня 2011 року). Згiдно положень нового
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Податкового кодексу ставки податку на прибуток пiдприємств будуть зниженi з 25% до 16% в
кiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються
по ставкам податку на прибуток, котрi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах коли буде
реалiзовано податковий актив або проведено розрахунок по зобов’язанню.
Податковий ефект тимчасових рiзниць за 2012 рiк:
Стаття Вiдстрочений податковий актив (+)/ зобов'язання (-) на 31.12.2011 Визнано у звiтi про
фiнансовi результати Вiдстрочений податковий актив (+)/ зобов'язання (-) на 31.12.2012
Нерухомiсть, обладнання та iнвентар, ставка 16% 169 (485) (316)
Нерухомiсть, обладнання та iнвентар, ставка 19% - (2 135) (2 135)
Полiпшення основних засобiв (331) (331)
Резерв сумнiвних боргiв 1 066 (1 066)
Резерв на нелiквiднi запаси - матерiали 10 (5) 5
Забезпечення виплат вiдпусток 486 (84) 402
Перехiднi вiдпустки та ЄСВ (кор. у податковому облiку) - 106 106
Додаткове пенсiйне забезпечення, ставка 16% 575 468 1 044
Додаткове пенсiйне забезпечення, ставка 19% - 63 63
Iншi забезпечення (графiкова переробка) 153 118 270
Нарахованi премiї 2 348 (72) 2 277
Розрахунки з бюджетом по льготах (58) 14 (43)
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками (119) 160 41
Отриманi аванси 56 (30) 25
Всього 4 687 (3 279) 1 408
Витрати з податку на прибуток складаються з наступних компонентiв:
2012 рiк 2011 рiк
Поточний податок на прибуток - (6 138)
Вiдстрочений податок (3 279) (7 275)
Витрати з податку на прибуток (3279) (13 413)
Примiтка 8. Iншi необоротнi активи
До складу iнших необоротних активiв Товариство включає активи, що утримуються бiльше 12
мiсяцiв iз дати визнання та Товариство очiкує отримання вигод вiд їх використання в майбутнiх
звiтних перiодах.
До складу iнших необоротних активiв включається:
- грошовi кошти, що утримуються Товариством на банкiвському рахунку як застава для
забезпечення погашення зобов’язань по кредиту вiд МФК. Станом на 31.12.2011 року та
31.12.2012 року резерв облiковується в сумi 13 788 тис. грн. тис. грн., 9 918тис. грн. вiдповiдно;
- одноразовi витрати, що несе Товариство у зв’язку iз пiдготовкою довгострокових договорiв
оренди земельних дiлянок. Витрати визнаються прямолiнiйним методом на протязi перiоду
отримання вигод Товариством.
31.12.2012 31.12.2011
Грошовi кошти на рахунку для створення резерву кредиту МФК 8 074 8 206
Права користування земельними дiлянками (iнвентаризацiя) 442 821
Всього 8 516 9 027
Продовження тексту приміток
Примiтка 9. Товарно-матерiальнi запаси
Структура запасiв станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була наступною:
Таблиця 6
31.12.2012 31.12.2011
Сировина i матерiали 3 525 2 602
Запаснi частини 1 206 973
Паливо 1 205 562
Спецодяг 322 367
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МШП 161 297
ТМЦ вiд лiквiдацiї основних засобiв 96 77
Запаснi частини вiд лiквiдацiї основних засобiв 5 9
Iншi матерiали 4 10
Товари в столовiй 1 Резерв на нелiквiднi запаси - матерiали (27) (43)
Всього 6 498 4 854
В складi запасiв не враховуються ТМЦ, що придбанi виключно для створення основних засобiв.
Такi ТМЦ включенi до складу незавершеного будiвництва.
Примiтка 10. Дебiторська заборгованiсть та аванси виданi
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
В таблицi 7 приведена iнформацiя щодо торгової дебiторської заборгованостi за поставлену
електроенергiю за видами споживачiв станом на 31.12.2011 року, та 31.12.2012 року:

Таблиця 7
31.12.2012 31.12.2011
Розрахунки з фiзичними особами за спожиту електроенергiю 23 284 20 606
Розрахунки з юридичними особами за спожиту електроенергiю 9 999 8 200
Розрахунки за субсидiями та пiльгами 271 300
Сумнiвнi борги (5 452) (4 673)
Всього торгової дебiторської заборгованостi 28 102 24 433
Рекласифiкацiя сум торгової дебiторської заборгованостi в iншi групи не вiдбувалося.
Iнформацiя щодо нарахованого резерву сумнiвної заборгованостi станом на 31.12.2011 року, та
31.12.2012 року наведена нижче:
Таблиця 8.
Валова сума заборгованостi Валова сума заборгованостi
Станом на 31.12.2012 року Станом на 31.12.2011 року
До 2 мiсяцiв 21 888 20 697
2-3 мiсяця 4 569 2 482
4-6 мiсяця 1 113 1 436
7-9 мiсяцiв 1 540 486
10-12 мiсяцiв 947 564
бiльше 12 мiсяцiв 3 497 3 441
Всього 33 554 29 106
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз бюджетом
Структура передплачених податкiв на 31.12.2011 року на 31.12.2012 року була наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Авансовi платежi з податку на прибуток 11 842 10 559
Авансовi платежi з ПДВ - 843
Авансовi платежi з податку з доходiв фiзичних осiб - 373
Авансовi платежi з iнших податкiв та платежiв 18 21
Всього 11 860 11 796
Наявнiсть значних сум передплати з податку на прибуток зумовлена застосуванням Товариством
податкової пiльги вiдповiдно до п.154.8 ПКУ.
Виданi аванси
Станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року структура виданих авансiв була наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Авансовi платежi за куповану електроенергiю Авансовi платежi за матерiали та послуги 278 537
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Всього 278 537
Всi авансовi платежi здiйсненi в нацiональнiй валютi – гривнi.
Протягом року не вiдбувалося вiдкликання вже виданих авансiв та повернення грошових коштiв
Товариства.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалося декласифiкацiй сум виданих авансiв в iншi статтi (з
iнших статей).
Примiтка 11. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Структура грошових коштiв та їх еквiвалентiв на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була
наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Грошовi кошти на розрахунковому рахунку iноземнiй валютi 13 768 13 696
Короткостроковий депозит - Грошовi кошти на розподiльчому рахунку 3 552 2 861
Грошовi кошти на корпоративнiй картцi 34 20
Грошовi кошти на розрахунковому рахунку в нацiональнiй валютi 268 9
Грошовi кошти в касi - Всього 17 622 16 586
Товариство здiйснює дiяльнiсть на ринку, що регулюється державою в особi НКРЕ. Для контролю
виконання зобов’язань Товариства перед ДП «Енергоринок» за придбану електроенергiю, всi
кошти вiд споживачiв за активну електроенергiю надходять виключно на розподiльчi рахунки.
При вiдсутностi простроченої заборгованостi перед ДП «Енергоринок», всi кошти, що надiйшли
вiд споживачiв, перераховуються на поточний рахунок. При наявностi простроченої
заборгованостi перед ДП «Енергоринок» може бути прийнято рiшення про зарахування частини
коштiв на поточний рахунок, а частини – у погашення заборгованостi перед ДП «Енергоринок».
Примiтка 12. Iншi оборотнi активи
Станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року склад iнших оборотних активiв був наступним:
31.12.2012 31.12.2011
Податкове зобов’язання з ПДВ по авансам отриманим 2 743 2 211
Нереалiзований податковий кредит з ПДВ 2 276
Всього 2 745 2 487
В складi iнших оборотних активiв облiковуються податковi зобов’язання з ПДВ на суму
сплачених авансiв, а також нереалiзований податковий кредит з ПДВ, по якому Товариство станом
на звiтну дату не отримала податковi накладнi, та не визнала податковий кредит з ПДВ.
Примiтка 13. Капiтал
Статутний капiтал
Статутний капiтал Компанiї станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року становив 21 284 тис.
грн. Статутний капiтал Товариства розподiлений на 85 134 168 (вiсiмдесят п’ять мiльйонiв сто
тридцять чотири тисячi сто шiстдесят вiсiм) простих iменних акцiй. Номiнальна вартiсть акцiй
становить 0,25 (нуль цiлих двадцять п’ять сотих) грн. за одну просту iменну акцiю.
Основним акцiонером Товариства, що володiє 84,5601 % випущеного акцiонерного капiталу
Товариства є AES Washington Holding BV.
Резервний капiтал
Станом на 31.12.2011 року та на 31.12.2012 року Товариство облiковувало резервний капiтал у
розмiрi 5 321 тис. грн
Резервний капiтал сформовано повнiстю та станом на 31.12.2012 року вiн становить 25% вiд
розмiру статутного капiталу. Формування резервного капiталу вiдбувалося шляхом щорiчних
вiдрахувань вiд чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку.
Резервний капiтал створено для збiльшення статутного капiталу, погашення заборгованостi у разi
лiквiдацiї Товариства тощо. Нерозподiлений прибуток, за рахунок якого сформовано такий
резервний фонд, не пiдлягає розподiлу мiж акцiонерами компанiї.
У 2011 року, статут Компанiї було змiнено i задекларовано розмiр резервного капiталу на рiвнi
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15% вiд статутного фонду. Оскiльки на дату прийняття рiшення, резервний капiтал сформовано на
рiвнi 25% вiд статутного капiталу, а право розпорядження сформованими додатковими резервами
належить зборам акцiонерiв, Товариство планує винести питання щодо надлишково-сформованого
резервного капiталу на найближчi збори акцiонерiв, що запланованi на 2013 рiк.
Примiтка 14. Довгостроковi запозичення
Структура небанкiвських довгострокових кредитiв на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була
наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Кредит вiд Мiжнародної Фiнансової Корпорацiї 40 853 54 153
Всього 40 853 54 153
У складi небанкiвських довгострокових кредитiв Компанiя вiдображає кредит вiд Мiжнародної
Фiнансової Корпорацiї вiд 25 червня 2005 року. Кредит надавався в доларах США. Загальна сума
кредиту становить 15 (п'ятнадцять) мiльйонiв доларiв США. Заборгованiсть за кредитом
(довгострокова частина) станом на 31.12.2012 та 31.12.2011 року становила вiдповiдно 5 111 тис.
доларiв США 6 778 тис. доларiв США.
Кредит надавався для фiнансування Програми капiтальних iнвестицiй. Вiдсоткова ставка за даним
кредитом складається з маржi та ЛIБОР на дату визначення вiдсоткiв для даного вiдсоткового
перiоду за 6 мiсяцiв. Маржа становить 3,625% на рiк. Остаточне погашення кредиту повинно
вiдбутися не пiзнiше 15 вересня 2017 року.
Для забезпечення погашення зобов’язань Компанiєю в заставу наданi наступнi активи: Грошовi
кошти на поточному рахунку в банку ПАТ "КIБ Кредi Агрiколь".
Також в заставi перебуває 68712712 простих iменних акцiй Компанiї, що належать «АЕС
Вашингтон Холдiнгз Б.В.» номiнальною вартiстю 0,25 (двадцять п’ять сотих гривнi) кожна акцiя,
що становить 80,7111 вiдсоткiв статутного капiталу.
Крiм того, в забезпечення кредиту на рухомi активи Компанiї накладено договiрне обтяження.
Зазначене обтяження обмежується:
- Зобов’язанням не передавати у заставу та iншим чином не обтяжувати будь-який з рухомих
активiв на користь будь-яких iнших кредиторiв без отримання попередньої письмової згоди МФК;
- Найвищим прiоритетом вимог МФК щодо рухомих активiв перед всiма iншими кредиторами
Компанiї.
Рухомi активи в контекстi договору обтяження – це всi рухомi активи, якими час вiд часу володiє
Компанiя, матерiальнi або нематерiальнi, включаючи без обмеження його дебiторську
заборгованiсть, його права, правовий титул або iнтерес в будь-якому з його банкiвських рахункiв
або iнших грошових вкладiв, його права на будь-якi кошти, депонованi на його банкiвських
рахунках або грошових вкладах, та будь-якi iншi грошовi вимоги.
Станом на 31.12.2011 року 31.12.2012 року Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями становила:
31.12.2012 31.12.2011
Поточна частина кредиту вiд Мiжнародної Фiнансової Корпорацiї 13 322 13 316
Всього 13 322 13 316
Примiтка 15. Короткостроковi кредити банку
Структура короткострокових кредитiв банку на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була
наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Короткостроковi кредити банку 36 625 7 104
Всього 36 625 7 104
В складi короткострокових кредитiв банку Товариство облiковує заборгованiсть по Договору про
надання кредитної лiнiї вiд 14.12.2005 року з ПАТ «Корпоративний та iнвестицiйний банк Кредi
Агрiколь». Зазначена кредитна лiнiя надається для фiнансування потреби компанiї в обiгових
коштах. Максимальний розмiр кредитної лiнiї – 5 млн. доларiв США. Строк кредиту не може
перевищувати 90 днiв. Вiдсотки за кредитом нараховуються за найкращою пропозицiєю Банку
плюс 3% рiчних.
Примiтка 16. Забезпечення виплат персоналу та зобов’язання перед працiвниками по закiнченню
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трудової дiяльностi
Структура забезпечень виплат персоналу станом на 31.12.2012 року та 31.12.2011 року становила:
31.12.2012 31.12.2011
Нарахованi премiї 11 982 10 210
Додаткове пенсiйне забезпечення 6 857 6 456
Забезпечення виплат вiдпусток 2 115 2 112
Резерв понаднормової працi 814 521
Всього 21 768 19 299
Резерв на нарахованi премiї створюється в момент виникнення таких зобов’язань, якi згiдно
колективного договору повиннi бути погашенi в наступному перiодi.
Забезпечення виплат вiдпусток – зобов’язання Товариства перед працiвниками щодо виплати
вiдпускних.
Забезпечення понаднормової працi – витрати на оплату понаднормової працi протягом звiтного
перiоду певних категорiй спiвробiтникiв, якi згiдно колективного договору повиннi бути погашенi
в наступному перiодi.
Товариство надає своїм спiвробiтникам вихiдну допомогу при виходi працiвника на пенсiю за
вiком та по iнвалiдностi в розмiрi, що залежить вiд безперервного стажу роботи в Товариствi.
Товариство актуарнi (прибутки)/збитки визнає в повному обсязi у складi iншого сукупного
прибутку.
Примiтка 17. Кредиторська заборгованiсть та нарахування
Розрахунки з постачальниками
Склад розрахункiв з постачальниками станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року наступний
31.12.2012 31.12.2011
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками матерiалiв,запчастин та послуг 5 575 9 610
Розрахунки за електроенергiю 521 4 015
Всього 6 096 13 625
Отриманi аванси
Структура отриманих авансiв станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Аванси одержанi за електроенергiю вiд юридичних осiб 12 345 9 463
Аванси одержанi за електроенергiю вiд населення 3 811 3 581
Аванси одержанi по iншiй реалiзацiї 305 220
Всього 16 461 13 264
Розрахунки з бюджетом
Структура кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011 року,
та 31.12.2012року була наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Розрахунки за податком з доходiв фiзичних осiб 359 295
Розрахунки з бюджетом по ПДВ 1 213 481
Всього 1 572 776
Розрахунки з оплати працi
Структура розрахункiв з оплати працi станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була
наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Розрахунки з оплати працi 3 025 2 644
Всього 3 025 2 644
Заборгованiсть Товариства на звiтнi дати за оплатою працi – це частина заробiтної плати (з
урахуванням премiй та доплат) за грудень звiтного року, яка пiдлягає виплатi у сiчнi наступного
року.
Розрахунки з учасниками
Структура розрахункiв з учасниками станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була
наступною:
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31.12.2012 31.12.2011
Розрахунки з акцiонерами 1 281 8 232
Всього 1 281 8 232
До складу цiєї статтi ввiйшли суми дивiдендiв, нарахованих, проте невиплачених. Вказана сума
вiдноситься до мiноритарних акцiонерiв, якi не з’явилися i нiяким iншим чином не повiдомили
Товариству свої координати, у зв’язку iз чим Товариство не мало змоги здiйснити виплату на
користь таких осiб.
Iншi поточнi зобов’язання
Структура iнших поточних зобов’язань станом на 31.12.2011 року та 31.12.2012 року була
наступною:
31.12.2012 31.12.2011
Податковий кредит з ПДВ за авансами виплаченими 16 Розрахунки за нарахованими вiдсотками 640 765
Розрахунки з iншими кредиторами 98 1716
Розрахунки за виконавчими листами 34 24
Податкове зобов’язання з ПДВ на операцiї, що облiковуються касовим методом 47 63
Розрахунки з пiдзвiтними особами 24 21
Всього 859 2 589
Примiтка 18. Доходи поточної дiяльностi
Виручка вiд реалiзацiї
Структура виручки вiд реалiзацiї електроенергiї (без врахування податку на додану вартiсть):
2012 рiк 2011 рiк
Виручка вiд реалiзацiї електроенергiї юридичним особам 583 179 502 272
Виручка вiд реалiзацiї електроенергiї населенню 151 956 130 876
Виручка вiд реалiзацiї електроенергiї бюджетним органiзацiям 11 095 10 576
Виручка вiд реалiзацiї реактивної електроенергiї 8 441 7 941
Виручка за транзит електроенергiї 23 855 28 058
Виручка вiд реалiзацiї допомiжних послуг 6 513 3 299
Всього 785 039 683 022
Iншi операцiйнi доходи
Структура iнших операцiйних доходiв:
2012 рiк 2011 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв 24 Дохiд вiд безоплатно одержаних необоротних активiв 674 188
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 354 384
Iншi операцiйнi доходи 20 54
Дохiд вiд отриманих штрафiв 1 133 1 132
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 270 162
Змiна оцiнки резерву на нелiквiднi запаси 17 Вiдшкодованi крадiжки 26 17
Вiдшкодовано держмито по виграним справам 35 12
Доходи по процентам 63 2 301
Дохiд вiд курсових рiзниць - 16
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 9
Всього 2 616 4 275
Товариство реалiзацiю активiв виведених для продажу вiдображає в звiтностi на нетто-основi.
Примiтка 19. Витрати поточної дiяльностi
Собiвартiсть реалiзацiї електроенергiї
Структура собiвартостi по елементам:
2012 рiк 2011 рiк
Собiвартiсть реалiзованої електроенергiї (554 143) (448 250)
Матерiальнi витрати (25 088) (20 814)
Витрати на оплату працi (42 252) (37 575)
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Вiдрахування на соцiальнi заходи (15 368) (13 908)
Амортизацiя (20 519) (17 435)
Iншi операцiйнi витрати (22 266) (23 227)
Всього (679 636) (560 244)
Структура загальновиробничих витрат, що включається до собiвартостi:
2012 рiк 2011 рiк
Матерiальнi витрати (9 591) (6 132)
Витрати на оплату працi (19 202) (17 540)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (6 786) (6 160)
Амортизацiя (5 961) (5 558)
Iншi операцiйнi витрати (5 109) (4 880)
Всього (46 649) (40 270)
Структура адмiнiстративних витрат:
2012 рiк 2011 рiк
Матерiальнi витрати (1 536) (1 364)
Витрати на оплату працi (16 691) (15 121)
Вiдрахування на соцiальнi заходи (5 253) (4 662)
Амортизацiя (646) (1 593)
Iншi операцiйнi витрати (6 248) (6 746)
Всього (30 374) (29 486)
Примiтка 20. Фiнансовi доходи та витрати
Структура фiнансових доходiв:
2012 рiк 2011 рiк
Вiдсотки отриманi за строковi депозит - 137
Всього - 137
Структура фiнансових витрат:
2012 рiк 2011 рiк
Витрати за нарахованими вiдсотками по банкiвським кредитам (5 887) (629)
Витрати за нарахованими вiдсотками по кредиту МФК (2 548) (2 975)
Всього (8 435) (3 604)
Примiтка 21. Операцiї iз зв’язаними особами
Сторони вважаються зв'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону
або здiйснює значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень.
Компанiя розкриває iнформацiю про операцiї зi зв'язаними сторонами окремо за категорiєю:
- зв’язанi сторони, що входять до групи АЕС.
Аналогiчнi за характером статтi можуть розкриватися у сукупностi, за винятком випадкiв, коли
роздiльне розкриття iнформацiї необхiдно для розумiння того, як операцiї мiж зв'язаними
сторонами впливають на фiнансову звiтнiсть пiдприємства.
Iнформацiя про те, що операцiї мiж зв'язаними сторонами проводились на умовах, iдентичних до
умов, на яких проводяться операцiї мiж незв'язаними сторонами, розкривається тiльки в разi, якщо
такi умови можна обґрунтувати.
Операцiї зi зв’язаними сторонами за роки, що закiнчились 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011
року представленi таким чином:
на 31.12.2012 на 31.12.2011
Доходи отриманi по торгiвельним операцiям Витрати понесенi по торгiвельним операцiям
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть Доходи отриманi по операцiям Витрати понесенi по
операцiям Торгiвельна дебiторська заборгованнiсть
Компанiї, що входять до групи АЕС 248 0 8 257 0 41
Примiтка 22. Полiтика управлiння ризиками
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у дiяльностi Товариства. Основнi ризики, притаманнi
дiяльностi Товариства включають кредитнi ризики, ризик змiни вiдсоткових ставок, валютний
ризик i ризик лiквiдностi. Опис полiтики управлiння зазначеними ризиками Компанiї наведено
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нижче.
Управлiння капiталом
Цiлi Товариства при управлiннi капiталом такi:
- забезпечення здатностi Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть, таким чином, щоб
приносити дохiд акцiонерам i вигоду iншим зацiкавленим сторонам,
- забезпечення доходу для акцiонерiв шляхом встановлення цiни на продукти i послуги
пропорцiйно рiвню ризику.
Товариство встановлює суму капiталу пропорцiйно ризику. Товариство управляє структурою
капiталу i вносить коригування з урахуванням економiчних умов i характеристик ризику щодо
вiдповiдних активiв. Для того щоб залишити незмiнною або скорегувати структуру капiталу,
Товариство коригує суму дивiдендiв, що виплачуються акцiонерам, випускає новi акцiї або продає
активи з метою зменшення заборгованостi.
Товариство аналiзує капiтал на пiдставi спiввiдношення позикових коштiв до скоригованого
капiталу. Цей коефiцiєнт розраховується як спiввiдношення чистої суми позикових коштiв до
скоригованого капiталу. Чиста сума позикових коштiв розраховується як загальна сума позикових
коштiв згiдно зi звiтом про фiнансовий стан мiнус грошовi кошти та їх еквiваленти. Скоригований
капiтал складається з усiх складових капiталу (тобто акцiонерного капiталу i нерозподiленого
прибутку).
Спiввiдношення позикових коштiв до капiталу було таким:
31.12.2012 31.12.2011
Довгостроковi запозичення 40 853 54 153
Поточнi зобов’язання 80 644 62 801
Всього позикових iнструментiв 121 497 116 954
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 622 16 586
Всього позикових коштiв за вирахуванням грошових коштiв та їх еквiвалентiв 103 875 100 368
Власний капiтал 191 315 176 427
Коефiцiєнт спiввiдношення позикових та власних коштiв 54,30% 56,89%
Кредитний ризик
Товариство пiддається кредитному ризику, тобто ризику невиконання зобов'язань з фiнансового
iнструменту однiєю стороною i, внаслiдок цього, виникнення у iншої сторони фiнансового збитку.
Товариство структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на
максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо
рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв.
Балансова вартiсть фiнансових активiв являє максимальну величину, що пiдпадає пiд кредитний
ризик.
Iнформацiя про балансову вартiсть фiнансових активiв за категорiями, якi наявнi у Товариства на
31.12.2011 року та 31.12.2012 року:
2012 2011
Фiнансовi iнструменти - Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 46 017 39 446
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17 622 16 586
Разом фiнансовi активи 63 639 56 032
Фiнансовi зобов’язання за категорiями, якi наявнi у Товариства на звiтнi дати, були наступними:
31.12.2012 31.12.2011
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання 40 853 54 153
Короткостроковi кредити банкiв 36 625 7 104
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 13 322 13 316
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6 096 13 625
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 16 461 13 264
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1 572 776
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 1 403 1 251
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 3 025 2 644
Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 1 281 8 232
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Iншi поточнi зобов'язання 859 2 589
Всього фiнансових зобов’язань 121 497 116 954
В основному, кредитний ризик пов'язаний iз торговою дебiторською заборгованiстю, iншою
дебiторською заборгованiстю, банкiвськими депозитами та грошовими коштами.
Ринковий ризик
Ринковий ризик полягає в тому, що коливання ринкової кон'юнктури, зокрема, змiна валютних
курсiв, процентних ставок або цiн на акцiї, можуть вплинути на прибуток Товариства або вартiсть
наявних у неї фiнансових iнструментiв. Управлiння ринковим ризиком здiйснюється з метою
утримати його на прийнятному рiвнi, одночасно оптимiзуючи отримувану вiд нього вигоду.
Валютний ризик
Товариство здiйснює дiяльнiсть в Українi, отже, рiвень валютного ризику, якому воно пiддається,
визначений позиковими коштами, коштами та їх еквiвалентами та депозитами, якi номiнованi в
iноземнiй валютi. Протягом звiтних перiодiв, єдиною iноземною валютою, в якiй були номiнованi
фiнансовi iнструменти був долар США. Хоча керiвництво контролює ризик змiни обмiнного
курсу, Товариство не хеджує свої валютнi позицiї в доларах США.
Нижче в таблицi представлений аналiз чутливостi фiнансового результату i капiталу до
обґрунтовано можливих змiн на звiтну дату обмiнного курсу функцiональної валюти щодо долару
США.
Оцiнка впливу розраховувалася виходячи iз вiдсоткової змiни курсу. При цьому, передбачалося,
що всi iншi фактори впливу залишаться незмiнними i не будуть чинити вплив на прибутки чи
збитки Товариства.
Збiльшення курсу функцiональної валюти (гривнi) до iноземної валюти (долара США) має
результатом зменшення вартостi фiнансових iнструментiв, i, вiдповiдно, в частинi, що стосується
фiнансових активiв, номiнованих в iноземнiй валютi, є фактором зменшення сукупного доходу, i,
навпаки: збiльшення сукупного доходу в частинi, що стосується фiнансових зобов’язань.
Зменшення курсу функцiональної валюти (гривнi) до iноземної валюти (долара США) має
зворотну до описаної вище дiю.
Оцiнка волюативностi курсу здiйснювалася виходячи iз минулого досвiду Товариства i
ґрунтувалася на iнформацiї щодо валютних курсiв за звiтний перiод.
Ризик змiни вiдсоткових ставок
Для Товариства, ризик змiн процентних ставок є фактором впливу на таку категорiю фiнансових
зобов’язань як кредити та позики.
Змiна процентних ставок має результатом: або
- змiну справедливої вартостi фiнансового зобов’язання (якщо мова йде про iнструмент з
фiксованою процентною ставкою); або
- змiну майбутнiх грошових потокiв (за iнструментами iз плаваючою процентною ставкою);
Станом на звiтнi дати, Товариство облiковувала наступнi процентнi фiнансовi iнструменти:
Стаття балансу 31.12.2012 31.12.2011
Фiнансовi iнструменти iз фiксованою ставкою - Фiнансовi активи - Фiнансовi зобов’язання - Фiнансовi iнструменти iз плаваючою ставкою - Фiнансовi активи - Фiнансовi зобов’язання, в т.ч.: 90 800 74 573
Небанкiвськi довгостроковi запозичення 40 853 54 153
Банкiвськi короткостроковi кредити 36 625 7 104
Поточна заборгованiсть за довгостроковими запозиченнями 13 322 13 316
Оскiльки у Товариства вiдсутнi фiнансовi iнструменти з фiксованою вiдсотковою ставкою i нiякi iз
своїх фiнансових iнструментiв Товариство не облiковувало за справедливою вартiстю через
прибутки чи збитки, вплив змiни справедливої вартостi вiд змiни вiдсоткових ставок для
Товариства буде вiдсутнiй.
Iнформацiя щодо впливу змiни вiдсоткових ставок на змiну прибутку чи збитку через змiну
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майбутнiх грошових потокiв, представлена нижче, в таблицi. Оцiнка впливу розраховувалася
виходячи iз змiни вiдсоткових ставок на умовну кiлькiсть базисних пунктiв. При цьому,
передбачалося, що всi iншi фактори впливу залишаться незмiнними i не будуть чинити вплив на
прибутки чи збитки Товариства.
Базисними ставками, за якими здiйснювався аналiз були змiннi складовi елементи, за якими
нараховуються та виплачуються вiдсотки:
- для кредиту вiд Мiжнародної Фiнансової Корпорацiї – ставка LIBOR;
- для кредиту вiд ПАТ «Корпоративний та iнвестицiйний банк Кредi Агрiколь» - найкраща
пропозицiя банку.
Збiльшення вiдсоткових ставок має результатом зменшення сукупного доходу, i навпаки:
зменшення вiдсоткових ставок є фактором збiльшення сукупного доходу.
Щодо величини змiни процентної ставки, яку використовували для розрахунку, було використано
стандартне вiдхилення вiдсоткових ставок, у базисних пунктах.
Ризик лiквiдностi
Пiдхiд Товариства до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб, у мiру можливостi, забезпечити
постiйний рiвень лiквiдностi, достатнiй для своєчасного погашення фiнансових зобов'язань, як в
нормальних, так i в складних умовах, без понесення надмiрних збиткiв i без загрози для репутацiї
Товариства. При управлiннi ризиком лiквiдностi Товариство прагне застосовувати принцип
обачностi, що передбачає наявнiсть достатнього обсягу грошових коштiв, а також можливостi
фiнансування за допомогою залучення достатнього обсягу кредитних коштiв.
У наступнiй таблицi представлений аналiз фiнансових зобов'язань Компанiї за строками
погашення, в основi якого лежать договiрнi термiни погашення вiдповiдних зобов'язань. Суми в
таблицi являють собою недисконтованi грошовi потоки вiдповiдно до договорiв, розрахованi за
обмiнним курсам на кiнець звiтних перiодiв.
Фiнансове зобов’язання До 1 року 1-2 роки 3-5 рокiв 6-10 рокiв Всього
На 31.12.11
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 13 316 40 837 - 54 153
Короткостроковi кредити банкiв 7 104 - - - 7 104
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 13 316 - - - 13 316
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 13 625 - - - 13 625
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 13 264 - - - 13 264
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 776 - - - 776
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 1 251 - - - 1 251
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 2 644 - - - 2 644
Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 8 232 - - - 8 232
Iншi поточнi зобов'язання 2 589 - - - 2 589
Всього фiнансових зобов’язань на 31.12.2011 62 801 13 316 40 837 - 116 954
На 31.12.12
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання - 13 322 27 531 - 40 853
Короткостроковi кредити банкiв 36 625 - - - 36 625
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 13 322 - - - 13 322
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 6 096 - - - 6 096
Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв 16 461 - - - 16 461
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1 572 - - - 1 572
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування 1 403 - - - 1 403
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi 3 025 - - - 3 025
Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками 1 281 - - - 1 281
Iншi поточнi зобов'язання 859 - - - 859
Всього фiнансових зобов’язань на 31.12.2011 80 644 13 322 27 531 0 121 497
Примiтка 23. Перше застосування.
За всi попереднi звiтнi перiоди, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2010 року, Товариство
складало свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П
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(С) БО). Ця фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Товариство
пiдготувало фiнансову звiтнiсть, вiдповiдну вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, якi
розпочалися з 1 сiчня 2011 року або пiзнiше. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi вступний
баланс був пiдготовлений за станом на 01 сiчня 2011 року - дату переходу Товариства на МСФЗ.
В цiлях забезпечення оцiнки основних засобiв у вiдповiдностi МСБО 16 «Основнi засоби»
Товариство планує в 2013 роцi провести переоцiнку об’єктiв основних засобiв до їх справедливої
вартостi станом на 01.01.2011 року, прийняти таку вартiсть за доцiльну собiвартiсть та вiдобразити
у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк .
Звiрка звiтностi Товариства станом на 01 сiчня 2011 року (дата переходу на МСФЗ):
№ п/п Змiст коригування Збиток Прибуток Виправлення в рядках фiнансової звiтностi
1 Визнання у складi нерозподiленого прибутку змiни резерву сумнiвних боргiв станом на
01.01.2012 38 - Ф1, рядок 162
Ф1, рядок 350
Ф4, рядок 030
2 Визнання у складi нерозподiленого прибутку суми iндексацiї основних засобiв у зв’язку iз
змiною облiкової полiтики. - 35 117 Ф1, рядок 330
Ф1, рядок 350
3 Визнання у складi нерозподiленого прибутку балансової вартостi безоплатно одержаних
основних засобiв у зв’язку iз змiною облiкової полiтики. - 1 661 Ф1, рядок 330
Ф1, рядок 350
4 Визнання у складi нерозподiленого прибутку балансової вартостi основних засобiв державної
форми власностi, що знаходяться на балансi Товариства у зв’язку iз змiною облiкової полiтики. 773 Ф1, рядок 330
Ф1, рядок 350
5 Визнання у складi нерозподiленого прибутку результатiв податкової перевiрки за 2011 рiк 481 Ф1, рядок 550
Ф1, рядок 350
Ф4, рядок 030
6 Визнання у складi нерозподiленого прибутку актуарних прибуткiв/збиткiв у зв’язку iз змiною
облiкової полiтики. 3 823 - Ф1, рядок 550
Ф1, рядок 350
Ф4, рядок 030
Всього 33 209
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий,
майновий стан та рентабельнiсть Товариства
Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства
Орiєнтовне позитивне значення показника Станом на 31.12.2011 Станом на 31.12.2012
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може погасити зараз наявними коштами ф. 1
(ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240)
ф. 1 ряд. 620 > 0 збiльшення 0,25 - 0,5 0,26 0,22
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Показує яку частку поточних боргiв пiдприємство може сплатити, якщо для цього використає всi
оборотнi активи ф. 1 ряд. 260
ф. 1 ряд. 620 > 1
1,0 - 2,0 0,97 0,87
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї)
Показує, в якiй мiрi пiдприємство не залежить вiд своїх кредиторiв ф. 1 ряд. 380
ф. 1 ряд. 640 > 0,5 0,56 0,57
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Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
Показує спiввiдношення залучених i власних коштiв. ф. 1 (ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд.
630)
ф. 1 ряд. 380 < 1 0,77 0,75
0,5 - 1,0
Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства ф. 2 ря чд. 220 або ряд. 225
ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2 > 0 0,01
збiльшення
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої
поточнi зобов’язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення
коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi може миттєво погасити усю своєю
короткострокову заборгованiсть.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi
поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню
своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 0,87 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi
необхiдностi Товариству розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами, воно не
зможе їх погасити за рахунок своїх оборотних засобiв.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових
коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариству майже не
потрiбно залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв
характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариству майже не потрiбно
залучення позикових коштiв для фiнансування своєї дiяльностi..
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання
активiв Товариства Тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня активiв
пiдприємства. Значення цього показника свiдчить про те, що на кiнець року Товариство з однiєї
гривнi активiв одержувало 0,01 гривнi з прибутку.
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