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Ctla,]teHo qзрс,Сrитлr лсвrачку "v" у вiдповiдrriй кпiтинцi)

Ja IlоjlOжеяняNrи (стандартами) бlхгалтерського облtк\

lа lI iжt tарсlдниN,,и с,гандартаIми фiнансовоi звiтностt
БА.Ц,:\FI(:

30 вересrrя 2012на р.

Kollt4
2012 l10 l0l

22048622

lв1O1з660()
2з4

0

40,l_],0
Розподiлення та лостirltання елек IроaIIсргlI

Фо а .\i1 Код за ДК} 1 801001

r\КТИВ
Код

пяхка
на початок

:звiтпого перiоду
На Kirreцb

:rвiтпого rrетriодl

2 3 4

]алиtпltова tsартlсть 0l0 628 700

Iigp]зlcЕla вартlсть 0tl ,|,251 9,569

накопи Чена аN,lОрТи:]аЦl' 012 6,629 ) ( 8,в69 )

I-Iезавер шегtt капlта,flьнl lнвестиц11 020

OoHoBlli засоби:
,}ajlиLlIKoBa BapтicTb 0_]0 2,I6,|,234 2,145,25 |

0зl 3,491,499

знос 0_]2 |,з24,265 ) ( 1,-+1з,б90

довгостtlоков1 бlологlчн1 активи:
0_]5

0збпервrсна BapI,lcTb
0_]7 (

,rt"-.""TpoK."i ф*ансовi iHBостицii:

якi облiковуються за методом участi в капiталi

ilIших пiдприемств 040 7,192 10

iHur i фiнпнсовi iнвестицii 045

Л."г(*rрок."а дебiторська заборгованiсть 050 I"l82

aБ;д""в(.алr.шк.ва) BapTicTb iнвестицiйноi Нер},хоп,r ocTl 055
056
057Знос iнвестицiйноi Hepv<oMocTl

ВйDоченl податковi аюиви 060

члвiл 065

[тlшtr веоборотнi активи 070 1_1_1

Гчлвiл при консолiдацii 075

т 080 z,t,/5,Jб

виробничi запаси 00 i2,306 16,610

поrочнi бiологiчтri аюиви l10

незавепlttене виообниптво 20

г'отова пtlодyкцiя _]0

'Iоваtlи 140

Векселi одержан1 50

l60 65,405 б9,40з

161 99,L26 l02,994

резерв сумнiвних боргiв I62

l70

( з3,721 ( _]з,591 )

/{ебiторська заборгованtоть за розрахункаNIи:
з бюджетоп,t

l80 |,192 26,211

l90
200
2l0 609 619

Г[оточrri Фiнансовi iнвестиl_цi 220 15з,285 l66,94з

Грошовi кошти та tx еквtваленти:
2з0 2з,69,7 199

Z1l 6 29

24а
250

?|?а )

260 257,094 288,373

irбr,TgiT пепiопiв 21а
215
2s0 2,432,18]. 2'.t36' 116

Баланс



Пасив Код
rJядка

Еа по.Iаток
звiтноr,о перiодч

Еа кiнець
звiтного перiоду

1 2 3 1

I. Bлacrrrriil капiтал
C,t атr,-гtrлтii Kitl 11 Iа-l 30{,) l29,09 l l29,091

Паl"tовиl"l капt ta.,l зl0
Дtlлаr,ковий вк,iаJениti кап1,I,.l.ц ] 2i)

IHlшlTri ltlJaTKtlBlтli каtltта.п l,.lб4,191 1,з97,67з

Рс,зе1llзнlrii капl,га,,l ]4(}

Hcpll зl ttlд i-,tе t,lli }"l III) i] бугок ( непокритIrIi збиток) ]5 l 5.],2 t з 449,161

Hcc,llt,-ta.l е Hllli кап Iта_l I
j6( ( ) ( )

Вri_тrч errrir'i ка tri,t,a,l
j70 ( ) ( )

LIакопrрlена Kvpcol]a рlзнIщя ]7j
Усього за роздiлом I 380 r,946,195 1,976,525

Частка N{eHIшocl] зв5

[I. Забезпечення шtалiбутпiх витрат i платеlкiц
Забезllечеilrrя вип,lIат lrepcoнa,rry 4d()

Iншi ,заСlе:зпечеrtня 410

Cl,b,la cTpaxoBli\ резервlв 4l5
Cl,Ma часток пepeoTpaxoBlli(lB у cTpaxoBlfx резервах 4lб

41]

За,цлtlпок сфорN.Iованого резерву па виплату джек-поту,
не забезuеченоI,о сLllатою ylacTi у лотереi

4l8

Щi льове {liHaHcl,,BaHrш
420

Усього за роз_liлоьl Il ,l30

III. Довгостроковi зобов lязання

Щовгостроксrвi крелити банкiв 440 69,91 l б9,9J9

IHllri довгостроковi фiнансовi зобов'язанirя 450

Вiдстроченi податковi зобов'язання 4бU 24з,964 24з,964

Iнш i ловгостроковi зобов'язання 470

Усього за роздiлоNI III ,t80 313,875 313,903

IV. IIоточнi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкв 50t) 16,021 l2,080

5l0 5],062 28,855

векселi виланi 520

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
посл)l,и 5з0 48,0з9 44,180

пото.tнi зобов'язання за розрахyнками:
3 Lrдержених aBaFIclB 540 з8,626 49,84 i

з бкrджетоп,t 550 i 6,_]6з I0,7з2

з позабюджетних платеjкlв 560

зl страхування 570

з оплати прац1 580

з ччасниками 590

1з вн\,трlшнlх розрахункlв 600

З.б*"hr*r"r, ,""'r*"i з необоротниN,Iи аюивами та групсми вибуття.

утриNlуваниN,Iи для продажу oU)

Iнtпi пото.Iнi зобов'язання 610

Усього за роздiлоп,r IV 620 1,,72,|1,1 145,688

Y. !оходи пrайбутrriх перiолЬ 630

Бirланс -дз,дп
640 2,432,481 2,136,|\6

l Визначаетьоя в лорядку
2 З рядка 420 графа 4 Сум
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.Щодаток

до Полсlження (стандарту)

бlхгалтерського облiку З

I Iiдприr,rtствtl
Пl,блiчне акцiонерне товарлIство "ЕнергопостаrIлцьна коN{пан iя

"Жllтоrtu ;rоблеЕергоrl'Геритt,lрiя }КИТС)М}РСЬКА

L)llгttн 1еllrgдвн,,ttl t пра BJl iIlня

()pri,r Hi заlli rlно-пра вова

фrlрпIа гtlспсlларюванIul Публiчне акфонерне ToBap}lcTBo

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Вид eKtlнoп-ri.IHoi лiяльностi Розподiленrrя та гIостачанIlя елек-грое}lсргii за КВЕ!
Скпадено (зробитrr позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положенIтIтrrи (отандартами) бlс<галтерського облiк_л,

за лtiжнародниN{Il стандартами фiнансовоi звiтноотi

Одтнлпц BltMipr,: тис. грн,

l[а,га (ptK. N{lсrlць, чис_цо)

за СДРП()У

за КоАТУУ

за СIIОЩУ

за КоПФГ

кодI
2012 l0 01

22048622

l8101з6600

0

zз4

40. 1з.0

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
за 9 Мiсяцiв 2012 р.

Форrша N2 Код за ДКУДП80100rl

Найменування показника
Код

Dядка
за звiтний

перiод
За поперелнiй

перiод

1 2 3 4

flохол (вирl^лка) вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт,
пос,ryг)

01t)

Податок на додану BapтrcTb 0l5 ( ) ( )

Акцизний збiр 020 ( ) (

025 ( ) )

Iншi вирахування з доходу 030 ( ) ( )

Чистий доход (вирlчка) вiд реалiзацii продушrri
(ToBapiB- робiт, послуг) 0з5 9з0,960

Собiв apTicTb реалiзованоi проryкшii
(товарiв.робiт, послryт) 040 ( 88з,716 )

Валовий.
приб\,ток 050 47,244

збиток 055 ( ) (

Iншi операцiйнi доходрl 060 28,7|2

у т.ч. дохiд вiд первiсного визнаннrI бiологiчнlтх активlв 1

сiльоькогосподарськоi продукцii, одержаних унаспiдок
сiльськогосподарськоi дi яльностi

06l

Адмiнiстративнi витlrати 070 14,644

витпати на зб\т 0в0 { )

[ншi операцiйнi витрати 090 ) )

у т.ч. витрати вiд первiсного визнанюI бiологtчних активlв
сiльськогосподарськоi про.ryкчii, одержанI4х унаслiдок
сiл ьс ь когос подарськоi дi яльностi

09l

Фiнансовi результати вiд операцiйноi дiяльностl.
прибчток 100 бI,з|2

збиток l05 )

Д.охол вiд }^lacTi в капlтi}лl lt0
Iншi фiHaHcoBi доходи 120

[ншi доходи 1 lз0
Фiнансовi витрати l40 |1,647 )

втрати вiд r^lacTi в капiталi l50 ( )



l ,)
J 4

Iншi витрати ]60 (

Прфlток (збltгок) Bi_] вп_цив}, iнtЬляцii на N,IoHeTapHi cTaTTi l65
Фiнансовi рсз\.lьтати в iд звич айноi дiяльностi
до опо-]атк\ BaHHrl,
прибrток l7{) 49,66_j
збрrгок 17_) ( ) ( )
r т. ч. прибr,ток BlJ припиненоi дiяльностi та/або прибlток
Bi: переочiнки необоротнrт.i' активiв та |рупи вибуття
1нас- l l_.toK при пинення .ri я_r bHocTi 176
v T. ч. збиток BiJ припиненоi'дiяльностi та/або збиток вiд
переоuiнки необоротниr аrtтивiв та гр}пи вибуття
}ъtac_ri:oK при пинен ня :iя_п bHocTi |77 ) )

Податок на прибуток вiд звичайноi дiяльностi l80 l0,_r76
Дохiд з податп, на прибr,тоtt вiд зви.rайноi дiяльностi l85
Фiнансовi резч..rьтати вiд звичайноi дiяльностi:
гrрибуток l90 з9,089
збиток l95 ( ) ( )

Надзви.rайнi:
доходи 200
витрати 205 ( )

Податки з надзвичайного прибутцч 2l0
частка пrсншостi 215
Чистий;
прибуток 220 39,089
збиток 225 ( ( )

Забезпечення пtатерiального заохоченнlI 226
1 З рядка 130 графа З Дохiд. пов'язаний з благодiйною допомогою (131)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА НИХ ВИТРАТ

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

H:tl"l rleHyBaH ня показника
Код

Dядка
за звiтний

перiод
За попереднiй

пеDiод
1 1 J 1

Матерiальнi затрати 2з0 45,307
Витрати на оплап,працi 240 ll6,B27
Вiдрахування на соцiальнi заходи 250 4 t,()3B
Ап.rортизацiя 26а 57,67з
Iншi операцiйнi витрати 270 7,725
Разошr 280 268,57{)

Назва cTilTTi
Код

рядка
за звiтний

перiод
За попереднiй

пеDiод
1 ) J 1

Середньорi.rна кiлькiсть простих акцiй 300
Скоригована середньорt.lна кiлькiсть простrтх акцiй зl0

з20

330
Дивiденди на o{ffi.q!#_6i:Ь aкцiФ'ri*rd \Ъ z 340

::j.,-."Ж

у'-

-

Левицький Анатолiй Володимирович

t;_{"6ьYl,, Хсlйда Наталiя ГурiТвна


