Титульний аркуш

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2018 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом"
2. Організаційно-правова форма
Державне підприємство
3. Код за ЄДРПОУ
24584661
4. Місцезнаходження
01032 м. Київ, Назарiвська, 3
5. Міжміський код, телефон та факс
0442777883, 0442777883
6. Електронна поштова адреса
energoatom@atom.gov.ua
ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії
2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

27.07.2018
(дата)

www.energoatom.ki
ev.ua
в мережі Інтернет 27.07.2018
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом
забезпечення окремо)
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20. 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)
21. Примітки:
1) ДП "НАЕК "Енергоатом" не є учасником у iнших юридичних особах, тому не заповнюються
вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб.

2) Оскiльки ДП "НАЕК Енергоатом" є державним пiдприємством, у структурi Компанiї вiдсутня
посада корпоративного секретаря.

3) Iнформацiя про прийнятi рiшення про попереднє надання згоди, про надання згоди на
вчинення значних правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється оскiльки ДП "НАЕК
"Енергоатом" не є акцiонерним товариством.

4) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнюється, у зв'язку з
вiдсутнiстю забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

5) Вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" ДП "НАЕК "Енергоатом" проводить аудит рiчної фiнансової звiтностi. Аудит
промiжної фiнансової звiтностi не проводиться.

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЗА ПIДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Керiвництво Компанiї заявляє, про те, що, наскiльки це нам вiдомо, промiжна фiнансова
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, i
що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно
до частини четвертої статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Промiжний звiт керiвництва

Державне пiдприємство "Нацiональна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом", що є
виробником електроенергiї, пiдпорядкована Мiнiстерству енергетики та вугiльної промисловостi
України. Компанiя була заснована 17 жовтня 1996 року вiдповiдно до Постанови Кабiнету
мiнiстрiв України № 1268 та призначена оператором ядерних установок, вiдповiдальним за всi
дiючi українськi атомнi електростанцiї.
Основна дiяльнiсть Компанiї полягає у виробництвi електроенергiї на атомних електростанцiях,
якi знаходяться в рiзних областях України, забезпечення безпечної експлуатацiї та пiдвищення
ефективностi роботи атомних електростанцiй, безперебiйного енергопостачання суб'єктiв
господарювання та населення, а також, у межах своєї компетенцiї, забезпечення постiйної
готовностi України до швидких ефективних дiй у разi виникнення аварiй на пiдприємствах
атомної енергетики, радiацiйних аварiй у промисловостi. До напрямкiв дiяльностi входять,
також, будiвництво нових енергоблокiв i зняття з експлуатацiї дiючих енергоблокiв, закупiвля
ядерного палива, фiзичний захист ядерних установок та навчання персоналу атомних
електростанцiй. Станом на 31 березня 2018 року до структури Компанiї входять Дирекцiя та
вiдокремленi структурнi пiдроздiли, у тому числi чотири атомнi станцiї - Запорiзька, Рiвненська,
Южно-Українська, Хмельницька, а також "Атомремонтсервiс", "Атоменергомаш",
"Атомкомплект", "Атомпроектiнжинiринг", "Аварiйно-технiчний центр", "Науково-технiчний
центр", "Донузлавська ВЕС", "Складське господарство", "КБ "Атомприлад", "Автоматика та
машинобудування", "Управлiння справами", "Енергоатом - Трейдинг" та Представництво в
Брюсселi.
У першому пiврiччi 2018 року у дiяльностi Компанiї вiдбулись такi подiї:

1.

Створення нового вiдокремленого пiдроздiлу

У першому кварталi 2018 року Правлiнням Компанiї прийнято рiшення № 1/18 вiд 29.01.2018
про створення вiдокремленого пiдроздiлу "Енергоатом - Трейдинг", яке введено в дiю наказом
ДП "НАЕК "Енергоатом" вiд 30.01.2018 № 112. ВП "Енергоатом - Трейдинг" створений з метою
забезпечення ефективного функцiонування ДП "НАЕК "Енергоатом" в умовах нової моделi
ринку електричної енергiї, запровадження якої передбачено Законом України "Про ринок
електричної енергiї".

2.

Змiни в Облiковiй полiтицi

Вiдповiдно до Закону України вiд 05.10.2017 № 2164-VIII "Про внесення змiн до Закону України
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" ДП "НАЕК "Енергоатом" вiднесено
до пiдприємств, якi складають суспiльний iнтерес. У зв'язку з цим Компанiя, починаючи з
01.01.2018, перейшла на ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової вiдповiдно до
вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Наказом ДП "НАЕК "Енергоатом" вiд 07.02.2018 № 146 введено в дiю нову облiкову полiтику,
де зафiксованi основнi принципи, методи i процедури, якi використовуються Компанiєю в 2018
роцi для формування i подання звiтностi.
Облiкова полiтика ДП "НАЕК "Енергоатом" погоджена листом Мiненерговугiлля України вiд

06.03.2018 № 02/10-1847. Наказ про облiкову полiтику Компанiї вiдповiдає нормам Закону
України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" та МСФЗ.

Опис основних ризикiв та невизначеностей, що впливають на фiнансову
звiтнiсть.
Кредитний ризик.
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї у результатi невиконання
клiєнтом або контрагентом свого зобов'язання перед Компанiєю за договором про фiнансовий
iнструмент. Даний ризик виникає, в основному, у зв'язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв
перед Компанiєю.
Рiвень кредитного ризику для Компанiї визначається, головним чином, iндивiдуальними
характеристиками кожного клiєнта. Найбiльшим клiєнтом Компанiї є ДП "Енергоринок", до
якого повинна продаватися вся вироблена електроенергiя.
Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi ДП
"Енергоринок" (резерв сумнiвних боргiв) шляхом врахування iнфляцiйних процесiв, що
вiдбуваються в Українi.
Заборгованiсть ДП "Енергоринок" перед ДП "НАЕК "Енергоатом" станом на 30.06.2018 за
первiсною вартiстю складає 12 138 933 тис. грн. Балансова вартiсть заборгованостi ДП
"Енергоринок" (з урахуванням резерву сумнiвних боргiв) складає 2 497 991 тис. грн.

Валютнi ризики
У Компанiї виникає валютний ризик у зв'язку з продажами, покупками i позиками,
деномiнованими у валютах, якi не є функцiональною валютою Компанiї. Валютами, в яких, як
правило, деномiнованi цi операцiї, є євро, долар США i чеська крона.
Вiдсотки за позиками деномiнованi у валютах, в яких будуть генерованi кошти за вiдповiдними
операцiями Компанiї, також в основному представленi в євро, доларах США та чеських кронах.

Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi це ризик того, що Компанiї буде складно виконати свої зобов'язання за
фiнансовими зобов'язаннями, розрахунок за якими проводиться шляхом надання грошових
коштiв або iншого фiнансового активу. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у
забезпеченнi максимально можливого достатнього рiвня лiквiдностi, необхiдного для виконання
фiнансових зобов'язань у встановлений термiн як у звичайних, так i у несприятливих умовах,
так, щоб при цьому не були понесенi неприйнятнi збитки i не виник ризик збиткiв для репутацiї
Компанiї .

Вiдсотковий ризик
Змiни вiдсоткових ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх
справедливої вартостi (за заборгованiстю з фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових
потокiв (за заборгованiстю зi змiнною ставкою). Керiвництво не затвердило офiцiйної полiтики
визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Компанiї з фiксованими вiдсотковими
ставками i зi змiнними вiдсотковими ставками. Однак при отриманнi нових кредитiв або позик
керiвництво застосовує власнi судження для прийняття рiшення щодо того, яка вiдсоткова
ставка - фiксована або змiнна - буде вигiднiшою для Компанiї протягом розрахункового перiоду
до термiну погашення заборгованостi.

Екологiчнi питання
В Українi продовжує розвиватися законодавство про охорону навколишнього середовища.
Компанiя перiодично здiйснює оцiнку своїх зобов'язань, передбачених законодавством про
охорону навколишнього середовища. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути в
результатi змiн у чинних нормативно-правових актах, у результатi цивiльних судових процесiв
чи змiн законодавства, оцiнити неможливо, але їхнiй вплив може виявитися суттєвим. У
поточнiй ситуацiї з правозастосуванням iснуючого законодавства керiвництво вважає, що
Компанiя виконала усi державнi вимоги з екологiчних питань. Вiдповiдно, у Компанiї немає
суттєвих зобов'язань у зв'язку з охороною навколишнього середовища.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Державне пiдприємство "Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя "Енергоатом"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
20.12.1996
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
164875664000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
33794
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 - Виробництво електроенергiї
10. Органи управління підприємства
Витяг зi статуту:7.1. Вищим органом управлiння ДП "НАЕК "Енергоатом" є
Правлiння.7.2. Оперативне управлiння господарською дiяльнiстю Пiдприємства здiйснює
президент ДП "НАЕК "Енергоатом". Президент, перший вiце-президент пiдприємства, а також
вiце-президенти пiдприємства (не бiльше трьох) призначаються на посаду i звiльняються з
посади Кабiнетом Мiнiстрiв України. 7.3. Члени Правлiння затверджуються та увiльняються вiд
обов'язкiв членiв Правлiння Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi.7.4. У своїй
дiяльностi Правлiння керується чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням
про органiзацiю роботи Правлiння ДП "НАЕК "Енергоатом".
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26002230019275
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26002230019275
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
4
5

Виробництво електричної
АЕ № 575913 31.12.1997
НКРЕ
31.12.2022
енергiї
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000064 19.07.2002
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000196 10.08.2004
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000943 10.12.2010
Держатомрегулювання
31.12.2031
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000944 10.12.2010
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000220 05.10.2004
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000289 15.12.2005
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 000313 06.04.2006
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Перевезення радiоактивних
ОВ № 001041 18.06.2015
Держатомрегулювання
05.12.2019
матерiалiв
України
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Первезення пасажирiв,
79
04.04.2012 Державна служба України з
небезпечних вантажiв та
безпеки на транспортi
небезпечних вiдходiв
(Укртрансбезпека)
автомобiльним транспортом,
мiжнароднi перевезення
пасажирiв та вантажiв
автомобiльним транспортом
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Надання послуг i виконання
АЕ № 522942 17.02.2015 Державна служба України з
робiт протипожежного
надзвичайних ситуацiй
призначення за перелiком, що
(ДСНС)
визначається Кабiнетом
Мiнiстрiв України
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 001060 29.06.2017
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi життєвого
циклу "будiвництво та введення
в експлуатацiю ядерної
установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Централiзоване водопостачання АЕ № 287995 22.04.2015
Запорiзька, Рiвненська,
13.04.2020
та водовiдведення
Миколаївська та Хмельницька
обласнi державнi
адмiнiстрацiїПрогноз щодо
продовження термiну дiї
лiцензiї позитивнийЗапорiзька,
Рiвненська, Миколаївська та
Хмельницька обласнi державнi
адмiнiстрацiї
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Транспортування теплової
АЕ № 575876 19.12.2014
Запорiзька, Рiвненська,
18.12.2019
енергiї магiстральними та
Миколаївська та Хмельницька
мiсцевими (розподiльчими)
обласнi державнi адмiнiстрацiї
тепловими мережами
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Постачання теплової енергiї
АЕ № 575877 19.12.2014
Запорiзька, Рiвненська,
18.12.2019
Миколаївська та Хмельницька
обласнi державнi адмiнiстрацiї
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Надання послуг телефонного
000826
25.11.2017
Нацiональна комiсiя, що
24.11.2022
зв'язку (крiм вiдомчих об'єктiв)
здiйснює державне
регулювання у сферi звязку та
iнформатизацiї (НКРЗI
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Придбання, зберiгання,
АЕ № 575701 12.03.2015 Державний комiтет України з 09.10.2019
перевезення, реалiзацiя
питань контролю за
(вiдпуск), використання
наркотиками
прекурсорiв (списку 2 таблицi
IV) "Перелiку наркотичних
засобiв, психотропних речовин i
прекурсорiв"
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Операцiї у сферi поводження з
458
12.03.2015
Мiнiстерство екологiї та
небезпечними вiдходами
природних ресурсiв України
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Медична практика
703
29.10.2015 Мiнiстерство охорони здоров'я
України
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Технiчне обслуговування i
АЕ № 522050 15.09.2015 Нацiональна комiсiя з питань 14.09.2020
експлуатацiя телемереж
регулювання зв'язку України

Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 001019 02.12.2013
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 001047 09.12.2015
Держатомрегулювання
31.12.2025
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 001052 14.09.2016
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 001055 03.10.2016
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi експлуатацiї
України
ядерної установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Виробництво теплової енергiї АЕ № 575874 28.01.2014
Нацiональна комiсiя, що
27.01.2019
здiйснює державне
регулювання у сферi
енергтеики та комунальних
послуг (НКРЕКП
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Використання джерел
ОВ № 010973 23.11.2015
Держатомрегулювання
19.12.2019
iонiзуючого випромiнювання
України
(ДIВ)
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Пiдготовка персоналу для
ОВ № 000900 19.08.2009
Держатомрегулювання
19.08.2019
експлуатацiї ядерних установок
України
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Використання джерел
ОВ № 010713 19.12.2012
Держатомрегулювання
19.12.2019
iонiзуючого випромiнювання
України
(ДIВ)
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Дiяльнiсть експлуатуючої
ЕО № 001062 03.11.2017
Держатомрегулювання
органiзацiї на етапi життєвого
України
циклу "будiвництво та введення
в експлуатацiю ядерної
установки
Дiє до завершення етапу життєвого циклу "експлуатацiя ядерної
Опис
установки". Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї
позитивний
Будiвництво об'єктiв, що за
АД № 040734 06.07.2012
Державна
класом наслiдкiв
архiтектурно-будiвельна
(вiдповiдальностi) належать до
iнспекцiя України (ДАБI)
об'єктiв з середнiми та значними

наслiдками
Опис

Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Кабельне мовлення
НР № 00128-м 27.05.2011 Нацiональна рада України з 27.05.2021
питань телебачення i
радiомовлення (Нацiональна
рада)
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Провайдер програмної послуги НР № 00341-п 14.11.2008 Нацiональна рада України з 14.11.2018
питань телебачення i
радiомовлення (Нацiональна
рада)
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Надання послуг у галузi
№ 33
17.01.2017
Адмiнiстрацiя Державної
криптографiчного захисту
служби спецiального зв'язку та
iнформацiї (крiм послуг
захисту iнформацiї України
електронного цифрового
(ДССЗЗI)
пiдпису) та технiчного захисту
iнформацiї за перелiком, що
визначається Кабiнетом
Мiнiстрiв України
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Освiтня дiяльнiсть у сферi
№ 83-Л
19.06.2015 Мiнiстество освiти та науки
професiйно-технiчної освiти
України (МОН)
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Постачання електричної енергiї
№ 1021
01.09.2017
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi
енергтеики та комунальних
послуг (НКРЕКП)
Опис
Термiн дiї лiцензiї - безстроковий
Роздрiбна торгiвля
№
03.06.2018 Державна фiскальна служба 02.06.2019
алкогольними напоями
2018/14/09/64/
України (ДФС
0222
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Роздрiбна торгiвля
№
13.12.2017 Державна фiскальна служба 13.12.2018
алкогольними напоями
2017-08-23-64України (ДФС
4868
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Роздрiбна торгiвля
№
10.02.2018 Державна фiскальна служба 09.02.2019
алкогольними напоями
817181000351
України (ДФС
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Роздрiбна торгiвля
№
01.06.2018 Державна фiскальна служба 31.05.2019
алкогольними напоями
817021002491
України (ДФС
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний
Роздрiбна торгiвля
№
15.12.2017 Державна фiскальна служба 14.12.2018
алкогольними напоями
717181006261
України (ДФС
Опис
Прогноз щодо продовження термiну дiї лiцензiї позитивний

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Президент
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Недашковський Юрiй Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1961
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2008 - 2012 рр. - президент ДП "НАЕК "Енергоатом"
8. Опис
Здiйснює оперативне управлiння господарською дiяльнiстю Пiдприємства i несе
вiдповiдальнiсть у межах покладених на нього повноважень згiдно з чинним законодавством, дiє
без доручення вiд iменi Пiдприємства, представляє його iнтереси в органах державної влади,
органах мiсцевого самоврядування, судах, пiдприємствах, установах та органiзацiях, у
вiдносинах з iншими юридичними особами i громадянами як в Українi, так i за її межами,
здiйснює вiд iменi Пiдприємства усi юридично значимi дiї, учиняє правочини, укладає договори,
контракти тощо.Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Перший вiце-президент - технiчний директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шавлаков Олександр Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1959
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
головний iнженер (перший заступник генерального директора) ВП "ЗАЕС" ДП "НАЕК
"Енергогатом"
8. Опис
Вiдповiдно до Статуту вирiшує питання дiяльностi Пiдприємства, дiє без доручення вiд
iменi Пiдприємства, представляє його iнтереси в органах державної влади, органах мiсцевого
самоврядування, пiдприємствах, установах та органiзацiях, у вiдносинах з iншими юридичними
особами i громадянами, укладає правочини в межах своїх повноважень та напрямкiв дiяльностi,
визначених наказами президента Пiдприємства та посадовими iнструкцiями.Згоду на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Вiце-президент
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пишний Володимир Максимович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження

1955
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
З 09 серпня 2006 року по 9 жовтня 2006 року - заступник Мiнiстра палива та енергетики
України
8. Опис
Вiдповiдно до Статуту вирiшує питання дiяльностi Пiдприємства, дiє без доручення вiд
iменi Пiдприємства, представляє його iнтереси в органах державної влади, органах мiсцевого
самоврядування, пiдприємствах, установах та органiзацiях, у вiдносинах з iншими юридичними
особами i громадянами, укладає правочини в межах своїх повноважень та напрямкiв дiяльностi,
визначених наказами президента Пiдприємства та посадовими iнструкцiями.Згоду на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Вiце-президент
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Айсiн Айдин Абдурашитович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1958
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
заступник директора з фiнансово-економiчних питань ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз
України"
8. Опис
Вiдповiдно до Статуту вирiшує питання дiяльностi Пiдприємства, дiє без доручення вiд
iменi Пiдприємства, представляє його iнтереси в органах державної влади, органах мiсцевого
самоврядування, пiдприємствах, установах та органiзацiях, у вiдносинах з iншими юридичними
особами i громадянами, укладає правочини в межах своїх повноважень та напрямкiв дiяльностi,
визначених наказами президента Пiдприємства та посадовими iнструкцiями.Згоду на розкриття
паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вашетiна Наталiя Вiталiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження
1956
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
41

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2003-2005 рр. - головний бухгалтер ТОВ "Валєнсьє", ТОВ "Фiнансовi iнвестицiї"
8. Опис
Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
ТОВ "БДО"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
20197074
4. Місцезнаходження
49000, Київська обл., Днiпропетровськ, вул. Сєрова (Андрiя Фабра), буд. 4
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
2868
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
23.04.2002
7. Міжміський код та телефон/факс
+38 (056) 370 30 43 +38 (056) 370 30 45
8. Вид діяльності
аудиторськi послуги
9. Опис
1. Найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
01001, м. Київ, вул. б. Грiнченка, 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
823
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
19.09.2006
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 591-04-04 (044) 591-04-04
8. Вид діяльності
депозитарна дiяльнiсть
9. Опис
-

VІІІ. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента
Сума
Номер
Найменуван
Загальна
Облігації
Форма
виплаченого
Дата
свідоцтва ня органу,
Номінальна Кількість
номіналь Процентна
Термін
Дата
(відсоткові,
існування та
процентного
реєстрації
про
що
вартість у випуску
на
ставка (у
виплати
погашення
цільові,
форма
доходу у
випуску реєстрацію зареєстрував
(грн)
(шт.)
вартість відсотках) процентів
облігацій
дисконтні)
випуску
звітному
випуску
випуск
(грн)
періоді (грн)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
27.12.2012 311/2/12 Нацiональна відсоткові
1000
1700000 Документарні 170000000
21
Щоквартал 57960298,44 14.12.2022
комiсiя з
іменні
0
ьно
цiнних
починаючи
паперiв та
з 27.03.2013
фондового
ринку
Випуск облiгацiй здiйснено шляхом закритого (приватного) розмiщення на внутрiшньому ринку України. 30.05.2013 iменнi, вiдсотковi,
Опис
звичайнi облiгацiї ДП "НАЕК "Енергоатом" номiнальною вартiстю 1000,0 грн у кiлькостi 1700000 штук включено до котирувального списку
ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" 2-го рiвня. До котирувального списку включено 100% вiд загального розмiру випуску облiгацiй.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
АТ "Укрексiмбанк"
АТ "Укрексiмбанк"
АТ "Державний ощадний банк
України"
ПАТ "Альфа-Банк"
АТ "Укрексiмбанк"
АТ "Укрексiмбанк"
Європейський Банк реконструкцiї та
розвитку
Євратом
АТ "Державний ощадний банк
України"
АТ "Державний ощадний банк
України"
АТ "Державний ощадний банк
України"
АБ "Укргазбанк"
АБ "Укргазбанк"
АТ"Укрексiмбанк"
АТ "Укрексiмбанк"
АТ "Укрексiмбанк"
АТ "Ощадбанк"
АТ "Укрексiмбанк"
АТ "Ощадбанк"
АТ "Ощадбанк"
СЕНТРАЛ СТОРЕДЖ СЕЙФТI
ПРОДЖЕКТ ТРАСТ
АТ "Ощадбанк"
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
простi iменнi облiгацiї
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
19728849,11

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

18.08.2016
24.11.2016
02.11.2016

1701213,16
1226043,37
90688,09

9,2
8,7
10

13.08.2018
20.11.2018
25.12.2018

30.06.2016
24.11.2016
08.02.2017
25.03.2013

1082999,67
471200
271843,58
3294325,47

9
17,7
8,7
0,67

27.06.2019
20.11.2018
25.11.2018
12.03.2028

04.05.2017
02.11.2016

1528399,95
808076

0,75
19

04.05.2027
25.12.2018

20.12.2016

18677,33

10

19.12.2018

20.12.2016

480381

19

19.12.2018

21.12.2015
29.03.2017
08.02.2017
18.05.2017
18.05.2018
30.06.2017
04.04.2018
03.08.2017
30.01.2018
21.12.2017

916620,95
710445,28
249300
1022765,66
283700
785675,1
1309458,5
900000
600000
1484679,6

9,5
9,5
17,7
8,7
17,7
9,5
8,15
19
19
6,833

20.12.2018
27.03.2018
25.11.2018
25.11.2018
25.11.2018
27.07.2018
25.11.2018
02.08.2018
30.11.2018
01.02.2038

21.05.2018

492356,4

9,5

30.11.2018

X

1124568

X

X

X

1124333

X

X

28.12.2012

1124333

20,25

16.12.2022

X

0

X

X

X

0

X

X

X

235

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

-

X

0

X

X

X

821053

X

X

X

0

X

X

X
X

46401591,89
68076062

X
X

X
X

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
електроенергi
я

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
од.вим.)
3
16 968 795,801 тис.
кВт.год.

у грошовій формі
(тис.грн)
4
11150636,69

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
99

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
од.вим.)
продукції
6
7
8
16 968 795,801 тис.
11150636,69
99
кВт.год.

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1

2
витрати на сировину, основнi
матерiали
витрати на паливо
витрати на електроенергiю
витрати на оплату працi
єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне
соцiальне страхування
витрати на виробничi послуги
амортизацiя основних засобiв i
нематерiальних активiв
iнши витрати

2
3
4
5
6
7
8

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
5,74
32,85
0,15
18,15
3,94
2,56
27
9,6

Підприємство

Державне пiдприємство "Нацiональна
атомна енергогенеруюча компанiя
"Енергоатом"
м.Київ, Шевченкiвський р-н

Територія
Організаційно-пра
Державне підприємство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Виробництво електроенергії
діяльності
Середня кількість працівників: 33794
Адреса, телефон: 01032 м. Київ, Назарiвська, 3, 0442777883
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.07.2018

за ЄДРПОУ

24584661

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

140

за КВЕД

35.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2018 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011

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

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

172 334
339 994
( 167 660 )
13 158 684
159 019 805
495 403 286
(
336 383 481
)
6 035
24 691
( 18 656 )
0
0
(0)

0
0
(0)
0
0
0

1015
1016
1017
1020
1021
1022

177 526
333 618
( 156 092 )
9 703 607
160 888 601
493 049 946
(
332 161 345
)
16 545
47 901
( 31 356 )
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060
1065

0
335 260
0
0
0
0

0
196 338
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1012

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

резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1090
1095

4 571 764
175 693 303

5 186 017
177 739 213

0
0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

23 466 799
23 192 585
113 426
135 413
25 375
83
0
10

25 001 577
24 705 020
201 318
85 767
9 472
134
0
10

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

2 996 373

2 654 946

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

3 575 580
1 736 298
513 742
2 922
0
1 468 602
0
388 034
91
387 398
0
0

3 600 184
372 158
368 545
1 084
0
1 221 530
0
347 494
78
131 213
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183
1184
1190
1195

0
0
558 364
34 193 065

0
0
608 618
33 807 735

0
0
0
0

1200

130 364

130 455

0

1300

210 016 732

211 677 403

0

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420

164 875 664
0
17 633
16 890
0
0
0
-37 811 769

164 875 664
0
23 861
16 890
0
0
0
-35 902 078

0
0
0
0
0
0
0
0

Код
рядка

Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс
Керівник
Головний бухгалтер

1425
1430
1435
1495

(0)
(0)
0
127 098 418

(0)
(0)
0
129 014 337

(0)
(0)
0
0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

13 234 895
0
1 505 206
2 639 144
35 268 994
0
1 641 208
0
0

12 862 302
0
2 928 550
3 801 476
34 492 672
0
1 659 857
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
54 289 447

0
0
0
0
0
0
0
55 744 857

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

14 869 118
235

13 421 444
235

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

609 904
2 856 462
698 704
0
77 187
259 571
3 962
0
0
0
5 660 025
53 459
0
3 540 240
28 628 867

537 754
2 520 001
821 053
0
73 409
247 306
2 559
0
0
0
5 122 327
64 845
0
4 107 276
26 918 209

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

210 016 732

211 677 403

0

Підприємство

Державне пiдприємство "Нацiональна
атомна енергогенеруюча компанiя
"Енергоатом"

Дата

КОДИ
01.07.2018

за ЄДРПОУ

24584661

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2018 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

20 747 059

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 15 581 148 )
(0)

(0)
(0)

2090

5 165 911

0

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 451 753

0
0
0
0

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 430 660 )
( 1 909 )
( 403 236 )

(0)
(0)
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

5 781 859

0

2195
2200

(0)
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

17 705
30 676
0
( 1 936 000 )
(0)
( 3 033 )
0

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

2290

3 891 207

0

2295
2300

(0)
-705 333

(0)
0

2305

0

0

2350

3 185 874

0

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
6 653
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
6 653

0
0

( 368 )

(0)

6 285
3 192 159

0
0

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
6 285 645
Витрати на оплату праці
2505
3 472 879
Відрахування на соціальні заходи
2510
759 221
Амортизація
2515
4 237 285
Інші операційні витрати
2520
2 311 166
Разом
2550
17 066 196
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0
0
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник
Головний бухгалтер

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

