
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття
в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника)

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Державне пiдприємство "Пiвденна залiзниця"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження емітента

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01072609

61052  Харкiвська область - м.Харкiв вул. Червоноармiйська, 7

Державне пiдприємство

Начальник Остапчук Вiктор Миколайович

27.04.2012МП

Титульний аркуш

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс емітента (057) 724-47-08 724-39-83

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.3. Повідомлення
розміщено на сторінці

www.pz.gov.ua 27.04.2012
Дата(адреса сторінки в мережі Інтернет)

27.04.2012
Дата

за 2011 рік

2.2. Річна інформація опублікована у 80 Бюлетень.Цiннi папери України 30.04.2012
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса емітента slnfb@rail.kharkov.com



а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

1. Основні відомості про емітента:

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; X
е) інформація про рейтингове агентство; X
є) інформація про органи управління емітента. X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
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.
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
6. Інформація про загальні збори акціонерів.
7. Інформація про дивіденди.
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент. X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента; X
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

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

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
14. Інформація про стан корпоративного управління.
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. Річна фінансова звітність. X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)
27. Аудиторський висновок. X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі
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) .

г) інформація про похідні цінні папери

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції



Засновники емiтента: СТГО "Пiвденна залiзниця"- знаходиться 100% у державнiй власностi.
Посадовi особи товариства не володiють акцiями емiтента, так як товариство не здiйснювало
реєстрацiю та випуск акцiй. 
У товариства не має осiб якi володiють 10% i бiльше акцiй емiтента, так як товариство не
здiйснювало випуск акцiй. 
Товариство не проводить загальнi збори акцiонерiв, так як воно не є акцiонерним товариством. 
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались, так як Товариство акцiй не випускало. 
Товариство не здiйснювало випуск акцiй. 
Iншi цiннi папери крiм процентних облiгацiй товариство не випускало. 
Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй, так як акцiї не випускались. 
Емiтент не видавав та не випускав сертифiкатiв ЦП, так як ЦП iснують у бездокументарнiй формi
випуску. 
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться. Подiй,
якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
емiтента та привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначений частиною першою
статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" не вiдбувалось. 
Гарантiй третьої особи за випусками облiгацiй немає. 
Товариство не є акцiонерним, тому iнформацiя про стан корпоративного управлiння не наводиться. 
Копiя протоколу загальних зборiв акцiонерiв не надається, так як Товариство не є акцiонерним,
та не проводить Загальних зборiв акцiонерiв.
Станом на 31.12.2011р. товариство мало назву Статутне територiально-галузеве об'єднання
"Пiвденна залiзниця", скорочено - СТГО "Пiвденна залiзниця". На час опирюднення цього звiту
назву змiнено на Державне пiдприємство "Пiвденна залiзниця", скорочено - Пiвденна залiзниця.



3. Основні відомості про емітента

3.1.1.Повне найменування Державне підприємство "Південна залізниця"

3.1.4. Область, район Харкiвська область -

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.2. Скорочене найменування Південна залізниця

3.1.3. Організаційно-правова форма Державне пiдприємство

3.1.5. Поштовий індекс 61052
3.1.6. Населений пункт м.Харкiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул. Червоноармiйська, 7



3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 079884
3.2.2. Дата державної реєстрації 04.03.1992

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)   1886462000.00

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет харкiвської мiської Ради

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)   1886462000.00



3.3.2. МФО банку 350716

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Харкiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"

3.3.5. МФО банку 350716

3.3.4. Найменування банку (філії,
відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті

Харкiвська фiлiя АБ "Експрес-Банк"
3.3.3. Поточний рахунок 26007000002

3.3.6. Поточний рахунок 26007000002



3.4. Основні види діяльності

60.10.1 ПАСАЖИРСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
60.10.2 ВАНТАЖНИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ
63.11.0 ТРАНСПОРТНЕ ОБРОБЛЕННЯ ВАНТАЖІВ



3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Державний орган, що видав Дата

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
надання послуг з перевезення пасажирiв, внтажiв
залiзничним транспортом

АВ №416551 27.01.2010 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України без строку

Опис Лiцензiя безстрокова



3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України ("ДАЗТ Укрзалiзниця")
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ-150, вул. Тверська,5
Пiвденна залiзниця є статутним територiально-галузевим об'єднанням, заснована на державнiй власностi та
пiдпорядковано Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (далi - "Укрзалiзниця"), що входить до
сфери управлiння Мiнiстерства інфраструктури  України. 
Вiдповiдно до Постанови КМУ № 356 вiд 14.12.1991 р. у пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi перебувають Донецька,
Львiвська, Одеська, Пiвденна, Пiвденно -Захiдна та Приднiпровська залiзницi, а також всi iншi розташованi на
територiї України пiдприємства, установи i органiзацiї , що були пiдпорядкованi Мiнiстерству шляхiв СРСР.
 "Укрзалiзниця" здiйснює централiзоване керування процесом перевезень у внутрiшньому та мiждержавному
сполученнях, також регулює виробничу - господарську дiяльнiсть залiзниць. Основним напрямом дiяльностi
Залiзницi є органiзацiя функцiонування залiзничного транспорту з метою здiйснення перевезення пасажирiв та
вантажiв у визначеному регiонi транспортної мережi.



3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Рівень кредитного рейтингу емітента або

цінних паперів емітента
Дата визначення або

поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних

паперів емітента

Ознака рейтингового агентства
(уповноважене, міжнародне)

1 432
ТОВ "Рейтингове агентство "IBI-Рейтинг" uaА31.08.2011Уповноважене рейтингове агентство



3.8. Інформація про органи управління емітента

Пiвденна залiзниця є статутним територiально-галузевим об'єднанням, заснована на
державнiй власностi та пiдпорядковано Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту
України (далi - "Укрзалiзниця"), що входить до сфери управлiння Мiнiстерства транспорту
та зв'язку України. Вiдповiдно до Постанови КМУ № 356 вiд 14.12.1991 р. у
пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi перебувають Донецька, Львiвська, Одеська, Пiвденна,
Пiвденно -Захiдна та Приднiпровська залiзницi, а також всi iншi розташованi на
територiї України пiдприємства, установи i органiзацiї , що були пiдпорядкованi
Мiнiстерству шляхiв СРСР. "Укрзалiзниця" здiйснює централiзоване керування процесом
перевезень у внутрiшньому та мiждержавному  сполученнях, також регулює виробничу -
господарську дiяльнiсть залiзниць.



5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв станом на  31.12.2011 - 46 981 чол
  Фонд оплати працi за 2011рiк -  1 853 793,9  тис. грн.
Фонд оплати працi за  2010рiк - 1 593 628,1  тис. грн.
Збiльшення на 260 165,8 тис .грн. або на 16,2% за рахунок введення з 01.04.2009 р.
наказу Укрзалiзницi вiд 12.03.2009 р. № 171-Ц "Про вдосконалення органiзацiї заробiтної
плати i введення нових тарифних ставок та посадових окладiв працiвникiв залiзничного
транспорту" та збiльшення протягом 2011 року  тарифних ставок та посадових окладiв на
17,4%.
Згiдно статистичної форми " 1-ПВ за 2011 рiк.
- фонд оплати працi штатних працiвникiв - 1 829 946.8 тис. грн. ( середньооблiкова
чисельнiсть 46 981 чол.);
- фонд оплати працi, якi не перебувають в облiковому складi : 
- зовнiшнi сумiсники - 913,2 тис. грн. (58 чол.)
- працюючи за цивiльно правовими договорами - 21 757,1 тис. грн. (1 113 чол.)
- виплати звiльненим - 1 042,9 тис. грн.



6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу  роботи  посадових  осіб

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

МК 716618 11.02.1998 Ленiнським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвській
обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Остапчук Віктор Миколайович

6.1.1. Посада начальник

6.1.5. Освіта Вища,Харківський інститут інженерів транспорту,1977рік, кандидат
технiчних наук

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Головний інженер, Пiвденна залiзниця

6.1.8. Опис           Начальник залiзницi:
-самостiйно вирiшує питання дiяльностi залiзницi  за винятком тих,що віднесені Статутом  або чинним
законодавством  до компетенції інших органів управління;
-діє без доручення  від імені залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях;
-розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до чинного законодавства
- в межах своєї компетенцiї видає накази та вказiвки, обов'язковi для всiх пiдприємств, що входять до складу
залiзницi;
-несе повну відповідальність за стан та діяльність залізниці.
Змін у персональному складі емітента не відбувалось,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має
Стаж керівної роботи - 11 років.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.
Попередні посади - Головний інженер, Пiвденна залiзниця

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

ММ 672418 27.12.2011 Дзержинським РВ ХМУ УМВС України в
Харкiвськiй обл.

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи

Журавель Валентина Кирилівна

6.1.1. Посада Начальник фiнансово-економiчної служби

6.1.5. Освіта Вища, Харківський інститут інженерів транспорту 1993рік.

6.1.4. Рік народження 1955

6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 10

6.1.7. Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Перший заступник начальника фінансово-економічної служби, Пiвденна
залiзниця

6.1.8. Опис           Начальник фiнансово-економiчної служби виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi,
користується правами та несе вiдповiдальнiсть у вiдповiдностi iз нормативними актами з питань органiзацiї
бухгалтерського облiку та звiтностi на Українi.
Змін у персональному складі емітента не відбувалось,непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не
має



Стаж керівної роботи - 10 років.
Інших посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.
Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо розміру винагороди.
Попередні посади - Перший заступник начальника фінансово-економічної служби, Пiвденна залiзниця



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "УкрСиббанк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807750
Місцезнаходження 61050 Харкiвська область - м.Харків пр.Московський, 60
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №507197

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - діяльність з
торгівлі  цінними паперами, брокерська діяльність, андерайтинг

Опис д/н

437-49-25Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

12.01.2010

Міжміський код та телефон (044) 537-49-25

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

ТзОВ "Аудиторська фiрма "Транс-Аудит"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31895956
Місцезнаходження 79023 Львiвська область - м.Львів вул. Чернівецька, 17-б
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

свідоцтво №2866

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

Аудиторська палата України

Вид діяльності надання аудиторських  послуг
Опис д/н

298-02-13Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон (032) 298-02-13

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Приватне ацiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107 м. Київ - м.Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №498004

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис д/н

585-42-40Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40



Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35746303
Місцезнаходження 01133 м. Київ - м.Київ б-р Лесі Українки, 7-б, прим. 104
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №483561

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг
Опис д/н

220-00-13Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

11.08.2009

Міжміський код та телефон (044) 220-00-14

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Укрсоцбанк"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039019
Місцезнаходження 03150 м. Київ - м.Київ вул. Ковпака, 29
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №534210

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг
Опис д/н

230-32-57Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

01.07.2010

Міжміський код та телефон (044) 230-32-31

Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 49000 Днiпропетровська область - м.Дніпропетпровськ вул.Леніна, 30
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №483591

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Діяльність з  організації торгівлі на фондовому ринку
Опис д/н

373-97-84Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

31.08.2009

Міжміський код та телефон (056) 373-95-94



Повне найменування юридичної особи
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження 03150 м. Київ - м.Київ вул..Червоноармійська, 72, офіс  6, 96
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ №581354

Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

ДКЦПФР

Вид діяльності Діяльність з  організації торгівлі на фондовому ринку
Опис д/н

277-50-01Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

10.06.2011

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00



11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Дата
погашення
облігацій

Номінальн
а вартість

(грн.)

Найменування органу,
що зареєстрував

випуск

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Процент
ставка (%)

Термін
виплати
процентів

Кількість у
випуску
(штук)

Сума
виплаченого
процентного
доходу за
звітний

період(грн.)

Інших видів цінних паперів емітент не випускав. Випущенні цінні папери  процедури лістингу не проходили та не знаходяться в обігу без включення  до реєстру
організатора торгівлі. Випущені емітентом іменні відсоткові забезпечені порукою облігації серії В станом на 01.01.2012 року розміщені 28.12.2011 року. Фактично
розміщені   28.12.2011 року  в кількості 300 000 шт. загальною номінальною вартістю 300000000,00 грн.. Загальна сума , на яку розміщено облігації 300 000
000грн..    Виплата відсоткового доходу здійснюється  за рахунок  коштів емітента, отриманих в результаті господарської діяльності після розрахунків з   бюджетом
та сплати інших обов'язкових платежів.
Розпорядженням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 вересня 2011 №224-С-О скасовано реєстрацію випуску облігацій СТГО "Південна
залізниця" серії А, свідоцтво  про реєстрацію випуску облігацій серії А від 31 липня 2009 року №234/2/09 видане 04.10.2010 анульовано.

Опис

20.10.2011 29.10.2014
1000.00

Державна комiсiя з
цiнних паперiв
фондового ринку

161/2/11-Т Бездокументарна
Іменні

   300000000.00 14.500000000
000

31.01.2012-2
9.10.2014

         300000            0.00

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Дата
погашення
облігацій

Номінальна
вартість

(грн.)

Найменування органу, що зареєстрував
випуск

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Кількість у випуску
(штук)

Загальна номінальна
вартість (грн.)

Форма існування та форма
випуску

Опис

д/н д/н           0.00               0            0.00д/н
д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігаціі

Дата
реєстрації
випуску

Дата
погашення
облігацій

Номінальна
вартість

(грн.)

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Форма існування та
форма випуску

Загальна
номінальна вартість

(грн.)

Найменування товару
(послуги), під який
здійснено емісію

Кількість у
випуску (штук)

Опис

д/н д/н           0.00 д/н
д/н

           0.00              0



ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

СТГО "Пiвденна залiзниця" створено  згідно чинного законодавства і зареєстровано в
1992  році Виконавчим комітетом Харківської міської ради  . 
Основними видами дiяльностi є функцiонування наземного залiзничного транспорту
загального користування та транспортно - експедицiйнi послуги. Змін
організаційно-правової форми та назви емітента  не було.

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
Залiзниця обслуговує Харкiвську, Полтавську, Сумську областi та окремi райони
Донецької, Луганської, Кiровоградської та Чернiгiвської областей. 
До складу залiзницi входять 136 вiдособлених структурних пiдроздiли (локомотивних,
вагонних i пасажирських депо, дистанцiй колiї, сигналiзацiї та зв'язку ,
електропостачання, матерiально-технiчного постачання, вантажно-розвантажувальних
робiт, будiвельно-монтажних робiт та цивiльних споруд, дирекцiй залiзничних
перевезень та iн.). Зміни в організації структури у відповідності з попереднім
звітним періодом не відбулося.
 Експлуатацiйна протяжнiсть залiзницi 2811,1 км, з них 51,8% електрифiковано.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб  протягом звітного періоду  не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
СТГО "Південна залізниця"  видано наказ від 10.08.2007 № 334 Н "Про затвердження
Облікової політики Статутного територіально-галузевого обєднання "Південна
залізниця", який погоджено Міністерством транспорту та зв'язку України , зі змінами
внесеними наказами від 03.02.2009 №21Н та від 22.12.2010 №343Н.
Прийнята Облікова політика залізниці враховує критерії визначення активів та
зобов'язань, облік необоротних активів, довгострокових біологічних активів,
нематеріальних активів, запасів, дебіторської заборгованості, облік доходів та
витрат, фінансових результатів, перелік і склад статей калькулювання виробничої
собівартості продукції, переліку і складу змінних і постійних загально виробничих
витрат, бази їх розподілу, створення забезпечень, зменшення корисності активів,
визначає систему і облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків,
визначено спрямування чистого прибутку.
Облiковою полiтикою визначено, що  амортизацiя основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв нараховується з застосуванням прямолiнiйного
методу, за яким річна сума амортизації  визначається  діленням вартості , що
амортизується , на строк корисного використання  об'єкта основних засобів. При
відпуску запасів у виробництво , продаж та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за
методом ФІФО, за яким оцінка запасів базується  на припущенні , що запаси
використовуються у тій послідовності , в якій вони надходили на
підприємство(відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими
відпускаються у виробництво(продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю
перших за часом надходження запасів. Цінні папери обліковуються за справедливою
вартістю. 



Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності 
Статутного територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця"
(найменування емітента)

Адресат
Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів та керівництва
Статутного територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця".

Основні відомості про емітента
Повне найменування: Статутне територіально-галузеве об'єднання "Південна
залізниця".
Код ЄДРПОУ: 01072609.
Місцезнаходження: м. Харків, вул. Червоноармійська, 7.
Дата державної реєстрації: Статутне територіально-галузеве об'єднання "Південна
залізниця" зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської Ради. Свідоцтво
про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 079884 від 04.03.1992р.

Опис аудиторської перевірки
Ми провели вибіркову перевiрку фiнансових звітів Статутного
територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця" (надалі - Підприємство),
що включають: Баланс на 31 грудня 2011 року та Звiт про фiнансовi результати за
2011 рік, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за
2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, а також опис
важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності з
метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно їх достовiрностi в усiх
суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй
облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011
рік у вiдповiдностi до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку України "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)"
вiд 29.09.2011 р. № 1360.
Перевірка проведена з дотриманням вимог стандартiв аудиту, зокрема Мiжнародних
стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi
звiти не мiстять суттєвих викривлень.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час
перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення
аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у
фінансовій звітності Підприємства суттєвих помилок. 
Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та
інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності
застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки, тобто аудит включає
також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових
оцінок, виконаних управлінським персоналом для загального подання фінансової
звітності.  
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Підприємства розрахунків та
припущень,  що впливають  на суми активів та зобов'язань, відображених  у
фінансовій  звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у
фінансових звітах протягом  звітного періоду.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на



Підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо
довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що
ці активи та зобов'язання наявні.

Відповідальність управлінського персоналу Підприємства за підготовку та достовірне
представлення фінансових звітів
Управлiнський персонал Підприємства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та
достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних
положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. 
Вiдповiдальнiсть керiвництва Підприємства охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного
представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а
також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
Підприємства
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів, який
базується на основі результатів нашої аудиторської перевірки. 
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до вимог Закону України Про аудиторську
діяльність, Рішення "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)",
затвердженого ДКЦПФР від 29 вересня 2011 року № 1360 і Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг,
прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту. Ці
стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й
виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові
звіти не містять суттєвих викривлень.
 Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських
доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур
залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих
викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки
та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. 
Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики,
прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального
представлення фінансових звітів.

Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності
Підприємства відповідно до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора"

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти
зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання
обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих
викривлень. 
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й
розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також
оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок,
здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових
звітів. 
         Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під
значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати
діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта



господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимогами МСА 570
"Безперервність" та визначено, що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що
стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний
сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. 
СТГО "Південна залізниця" - велике підприємство, яке складається із більше 100
структурних підрозділів, які складають свій баланс, фінансову та податкову
звітність. Для надання аудиторського висновку представлена зведена фінансова
звітність як сума відповідної інформації з усіх структурних підрозділів
Підприємства за звітний період. 
Проведення перевірки створило обмеження в обсязі роботи аудитора в частині його
особистої відсутності при проведенні інвентаризації активів, тому що нас призначили
аудиторами Підприємства після проведення інвентаризації.
Для проведення перевірки фінансової звітності Підприємства аудитом були застосовані
процедури, які ґрунтувалися на співставленні відповідних даних фінансової та
податкової звітності, додатків до звітності, розшифровок та довідок. 
Внутрішня облікова політика Підприємства, яка відображає принципи та методи
бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, в
цілому відповідає вимогам П(С)БО.
Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського
обліку.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану
підставу для висловлення нашої думки.

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансові звіти питання, про яке
йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова
звітність Підприємства подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
СТГО "Південна залізниця" станом на 31 грудня 2011 року, його фінансові результати
та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Чинним законодавством не встановлено вимог щодо дотримання Статутним
територіально-галузевим об'єднанням "Південна залізниця" відповідних розмірів
вартості чистих активів.

Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю Підприємства, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів
та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
Під час виконання завдання аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення
наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту,
та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720
"Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять
перевірену аудитором фінансову звітність".
На дату надання цього аудиторського висновку аудитор не отримав достатні та
прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у
зв'язку з іншою додатковою інформацією, яка повинна надалі розкриватись емітентом
цінних паперів та подаватись до ДКЦПФР.
У разі, якщо під час додаткового розгляду аудитором іншої інформації, яка буде нам
надана керівництвом Підприємства після дати цього аудиторського висновку, буде
визначено чи слід переглядати перевірену нами фінансову звітність.   

Виконання значних правочинів відповідно до Закону України "Про акціонерні
товариства" та стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього
аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
СТГО "Південна залізниця" є статутним територіально-галузевим об'єднанням, а не
акціонерним товариством.



Ідентифікація та оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової
звітності Підприємства внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків
суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища",
аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства. 
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників
суб'єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка,
ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. 
Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання,
структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб
фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними
бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Аудитор провів належні процедури у відповідності до вимог МСА 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" і не отримав
доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності СТГО "Південна
залізниця" внаслідок шахрайства.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство
з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма  "Транс-Аудит".
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською
палатою України: Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської
дiяльностi № 2866 від 23 квітня 2002 року.
Місцезнаходження юридичної особи: м. Львів, вул. Джерельна, 38.
Телефон (факс) юридичної особи: 298-02-13; 226-97-11.

Дата та номер договору на проведення аудиту: договір від 01.03.2012р. № НФ-01-10/73

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит розпочато 02.03.2012р. та
закінчено 25.04.2012р.

Додаток: Фінансова звітність Статутного територіально-галузевого об'єднання
"Південна залізниця" за 2011 рік на  10 (десяти) аркушах

Директор 
ТзОВ "АФ "Транс-Аудит" Якуба Є.А.
(сертифікат аудитора - серія А № 004620)

м. Львів, 25 квітня 2012 року

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;
інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення
на ринку; інформацію 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
На сьогоднiшнiй день Пiвденна залiзниця є високооснащеною транспортною артерiєю яка
обслуговує Харкiвську, Полтавську, Сумську областi та окремi регiони Донецької,
Луганської, Кiровоградської та Чернiгiвської областей населення яких складає понад
20 мiльйонiв людей. Географiчне положення i конфiгурацiя напрямкiв i дiльниць
залiзницi визначають її велике транзитне значення. Важливу роль залiзницi i в
транспортному забезпеченнi ефективної роботи господарств прилеглих регiонiв. Вона
зв'язує Донбас з столицею України i її захiдними областями, знаходиться на
головному пасажирському ходу Пiвнiч - Крим - Кавказ. Основними завданнями залiзницi
є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажу, пасажирiв та вантажобагажу.
СТГО "Південна залізниця"  є монополістом на ринку перевезень залізничним
транспортом в своєму регіоні. Конкурентами є автомобільний, річковий та морський
транспорт.
Основними вантажами, якi перевозить залiзниця є руда залiзна та марганцева,
будiвельнi матерiали, нафта і нафтопродукти, хліб, цемент, промислова сировина,
брухт чорних металів. В 2011 році в порівнянні до 2010 року збільшилось
відправлення хімічних мінеральних добрив - в 2,2 рази, промислової сировини - на
20,8%, будівельних вантажів - на 19,8%, брухту чорних металів - на 8,2%, зернових -
на 7,3%, лісу - на 6,0%, руди залiзної та марганцевої - на 6%. 
В 2011 році збільшилася питома вага відправлення будівельних вантажів - на 2,3% та
мінеральних добрив - на 0,7% в основному за рахунок зменшення питомої ваги
відправлення нафтових вантажів - на 2,5%.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її
господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Відчудження активів за останні п'ять років не було. Основною складовою плану
придбання  основних засобів є придбання рухомого складу та колійної техніки. В 2011
році відбулася поставка міжрегіонального поїзду  локомотивної тяги (Крюківський
вагонобудівний завод).  В 2012 році планується постачання швидкісних
міжрегіональних електропоїздів (SCODA, HYUNDAI).

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. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, інформацію 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
У 2011 році  залізницею  використовувалися  основні засоби транспорту  вартістю
1 219 474 803 тис.грн.(за первісною вартістю), в тому числі виробничі основні
засоби вартістю 1 218 351 309 тис.грн.. Впродовж року встановився  такий склад
основних засобів транспорту(за залишковою вартістю):
Будинки-   1 839 930 тис.грн. ( 13,72 %) 
Споруди-   4 639 093 тис.грн. (34,60 %) 
Передавальні пристрої-  1 160 108 тис.грн. ( 8,65 %) 
Машини та обладнання -   2 127 499 тис.грн. ( 15,8 %) 
Транспортні засоби -   3 492 259 тис.грн. ( 26,05 %) 
Інструменти, прилади та інвентар - 139 439  тис.грн. ( 1,04 %)
Тварини- 26 тис.грн. 
Багаторічні насадження - 1 231  тис.грн. ( 0,01 %)
Інші основні засоби- 5 564 тис.грн. ( 0,04%).



Впродовж року  надійшло основних засобів 862 729 926 тис.грн., у тому числі
проведена дооцінка основних засобів, залишкова вартість яких дорівнює нулю, вибуло
835 402 тис.грн. Збільшення основних фондів відбулося в усіх групах основних
засобів. 
Знос основних засобів на кінець року становить 1 206 069 648 тис.грн., що складає
98,9 % до вартості основних засобів. Процент зносу за рік збільшився на 2,2%. Вплив
основних засобів у загальному обсязі коштів залізниці, що визначається коефіцієнтом
реальної вартості основних засобів, на кінець року складає 0,035 при значенні
показника на початку  року 0,047. 
Вартість основних засобів збільшилася в 3,4 рази. Фондовіддача зменшилася і складає
0,03 приведених т-км на 1 грн. основних виробничих фондів (2009-0,09; 2010-
0,05).Фондоозброєність складає 2 595 676,6 грн. основних виробничих фондів на 1
робітника, що складає 192,9 % до минулого року (2009 - 604 836,8; 2010- 1 345
561,2).Фондоємність збільшилась з 21,2468 грн. основних виробничих фондів на 1
приведений т-км у 2010 році до 39,6820 у 2011 році , що складає 186,8 %. 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
На діяльність емітента  можуть вплинути наступні ризики:
-нестабільність законодавства, у т.ч.зміна податкової політики;
-погіршення загальної економічної ситуації в країні;
-форс-мажорні обставини;

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій
за порушення законодавства
Отримано штрафних санкцій в 2011 році - 3 771 тис.грн. Витрати  на виплати штрафних
санкцій в 2011 році становлять 6 233,0 тис.грн., в тому числі:
Штрафи  та пені за порушення господарських договорів - 1 558,0 тис.грн.;
Штрафи по платежах в бюджет - 3 525,0 тис.грн.,штрафи до інших державних цільових
фондів-78,0 тис.грн..
За 2011 рік залізницею сплачено штрафних санкцій в сумі 3 873,0 тис. грн., в т.ч.:
- до державного бюджету - 3812 тис. грн.;
- до місцевого бюджету - 20 тис. грн.;
- до державних цільових фондів - 41 тис. грн..

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Більшу частину доходів  залізниця отримує  від здійснення вантажних перевезень.
Кошти, отримані від операційної діяльності, спрямовувалися у розвиток
інфраструктури, ремонт та модернізацію  обладнання. 
Структура власних засобів Південної залізниці  на кінець 2011 року виглядає
наступним чином: найліквідніші активи (грошові кошти) -0,3%, швидко ліквідні
(поточна дебіторська заборгованість,готова продукція)-9,7%, низько ліквідні
(виробничі запаси, інші оборотні активи)-5,6%, умовно ліквідні (необоротні активи)
-84,4%. У порівнянні з початком року  спостерігаються зміни у структурі власних
засобів:: збільшення швидко ліквідних активів (на 8,2%), збільшення низько
ліквідних (на 2,1%) та зменшення умовно ліквідних активів (на 10,3%). Аналіз
платоспроможності показав, що залізниця має достатній рівень фінансової стійкості і
відносно незалежна  від зовнішніх фінансових джерел. 
Аналіз ліквідності СТГО "Південна залізниця" проведено за допомогою значення
коефіцієнту загальної ліквідності (Кз.л.), який відображає, скільки одиниць
оборотних засобів припадає на  одиницю  довгострокових та поточних зобов'язань та
визначено, про достатність ресурсів щодо сплати поточних зобов'язань. Рівень
ліквідності Південної залізниці  оцінюється рейтинговим агентством  як  достатній. 
 Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства складає 1,674 що свідчить про
співвідношення власних та позикових коштів та  вказує на відносну незалежність



підприємства від зовнішніх фінансових джерел. Також значення Коефіцієнту покриття,
який визначає співвідношення усіх поточних активів до поточних зобов'язань, вказує
на відносну достатність оборотних засобів підприємства для погашення своїх боргів. 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець
звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих
договорів
 Розрахунки по договорах  на перевезення  здійснюються на умовах передплати.
Укладені, але не виконані, договори  на кінець звітного періоду  відсутні. 

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)
Перспективи  розвитку діяльності емітента у 2012  та наступних роках пов'язані з
розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів,
підвищенням  ефективності діяльності галузі  шляхом забезпечення  безпеки
функціонування  і доступності ринку послуг  залізниці для всіх суб'єктів
господарювання ,створенням умов для рівного доступу  до користування послугами
об'єктів  інфраструктури залізничного транспорту та додатковими послугами,
удосконаленням системи управління пасажирськими та вантажними залізничними
перевезеннями.
Короткострокова стратегія  розвитку Південної залізниці на 2012-2013 роки включає в
себе наступні заходи:
1.Підготовка до перевезень пасажирів під час проведення в Україні чемпіонату Європи
з футболу Євро-2012:
" модернізація напрямку  Гребінка -Полтава - Красноград - Лозова з
електрифікацією дільниці Полтава - Красноград- Лозова та напрямку  Полтава - Харків

" продовження робіт по модернізації (електрифікації) на дільниці Полтава -
Кременчук для здійснення вантажного руху
" Придбання нового рухомого складу :
o 10  одиниць швидкісних двосистемних електропоїздів виробництва фірми "Hуundai
Соrpopation"
o 2  одиниць двосистемних електропоїздів  виробництва фірми"SКODA VAGONKA a.s."
для забезпечення міжрегіональних перевезень;
o 18 одиниць пасажирських вагонів будівництва КВБЗ для формування денних
міжобласних поїздів;
" Будівництво тренувальної бази для розміщення
 команд-учасниць Євро-2012 в ДОЦ "Сонячний";
" Переоснащення та приведення до вимог УЄФА готельного господарства :
- готелю "Локомотив" Палацу спорту ім.  Г.М.Кірпи
" Реконструкція та капітальний ремонт вокзалів, пасажирських павільйонів ,
платформ.
"
2.Зниження рівня енергоємності по залізниці в т.ч за рахунок електрифікації
напрямків Полтава-Кременчук на  Полтава - Красноград - Лозова та впровадження
енергозберігаючих технологій.

3.Електрифікація напрямку Ворожба - Суми.

4.Залучення додаткових обсягів перевезень вантажів та пасажирів.

5.Забезпечення  безпеки руху поїздів та охорони праці.
6.Вдосконалення експлуатаційної інфраструктури (залізничні колії і споруди,
пристрої енергозабезпечення, мережі зв'язку, системи сигналізації, централізації і
блокування і т. і.)



7.Розвиток інформаційних технологій.

8.Вдосконалення процесу утилізації побутових відходів за допомогою пересувних
сміттєпереробних  установок.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
В 2012 році  і в подальшому  планується проводити модернізацію основних засобів у
відповідності до сучасних норм експлуатації залізниць, модернізацію колійного
господарства з метою забезпечення організації швидкісного руху пасажирських
поїздів, впровадження системи автоматизації управління перевізним процесом та
оформлення перевізних документів, впровадження новітніх технологій ремонту колії та
рухомого складу, впровадження сучасних інформаційних  технологій  управління
залізничним транспортом.
Витрати на дослідження та розробки за звітний рік склали 743,0тис.грн.

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
Судових справ за участю товариства у звітному році не було

Інша інформацію, 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
Залізниця отримує доходи від діяльності  з організації  перевезень, які включають в
себе надходження від перевезень вантажів, пасажирів, багажу тощо.
В середньому понад 85% доходів залізниця отримує від здійснення вантажних
перевезень. Тарифний вантажообіг(млн.т-км): 2009 - 18256; 2010 - 20344, 2011-
21074,5
Обсяги пасажирських  щорічних перевезень  залізниці є незначними і коливаються  в
межах 6,5-7 млрд.пас.км.:пасажирообіг(млн..пас.-км.):  2009 - 6387; 2010 - 6698,
2011 - 6627,4
Чистий дохід від реалізації продукції(тис.грн.): 2009-  5 430 286; 2010 - 6 022
610, 2011 - 7 163 451
Доходи від перевезень(тис.грн.): 2009 - 5 430 826; 2010 - 5 449 446; 2011- 6 491
690
Доходи від підсобно-допоміжної діяльності(тис.грн.): 2009 - 524 623; 2010 - 573
164; 2011- 671 761.
Витрати від реалізації продукції(тис.грн.):2009-4 687 459;2010-5 193 723; 2011 - 6
005 284.
Витрати від перевезень(тис.грн.):2009-4 434 288;2010-4 919 420; 2011 - 5 649 339
Витрати  від підсобно-допоміжної діяльності(тис.грн.):2009-445 472;2010-472 946;
2011 - 564 096

Активи емітента станом на 31.12.2011 року складають 16 813,8 млн.грн., збільшившись
за 2011 рік на 22,7% за рахунок  проведення переоцінки основних засобів, пасивів-
за рахунок часткового збільшення  довгострокової заборгованості  за банківськими
кредитами.
Активи (тис.грн.) - 2009 - 2 146 658;2010 - 12 999 056; 2011 - 16 813 801.
Пасиви(тис.грн.)- 2009-12 146 658;2010-12 999 056; 2011 - 16 813 801.
Основним джерелом фінансування діяльності залізниці є власні кошти.
Власний капітал залізниці-10 386,1 млн.грн., або 61,8 % пасивів, у т.ч.статутний
капітал-1886,5млн.грн., іншого додаткового капіталу- 5 559,9 млн.грн. та
нерозподілений прибуток - 2 939,8 млн.грн.
Чистий прибуток за підсумками 2011 року становить157,3  млн.грн. проти 107,8



млн.грн. отриманих в 2010 році. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

11747447.0001.Виробничого призначення 13272944.000        0.000        0.000 11747447.000 13272944.000
 6001993.000- будівлі та споруди  6366558.000        0.000        0.000  6001993.000  6366558.000
 1293027.000- машини та обладнання  2118974.000        0.000        0.000  1293027.000  2118974.000
 3604778.000- транспортні засоби  3492236.000        0.000        0.000  3604778.000  3492236.000
  847649.000- інші  1295176.000        0.000        0.000   847649.000  1295176.000
  104707.0002.Невиробничого призначен   132211.000        0.000        0.000   104707.000   132211.000
   90440.000- будівлі та споруди   112465.000        0.000        0.000    90440.000   112465.000
     390.000- машини та обладнання     8525.000        0.000        0.000      390.000     8525.000
      38.000- транспортні засоби       23.000        0.000        0.000       38.000       23.000
   13839.000- інші    11198.000        0.000        0.000    13839.000    11198.000
11852154.000Усього 13405155.000        0.000        0.000 11852154.000 13405155.000

Пояснення : Облiковою полiтикою визначено, що  амортизацiя основних засобiв та iнших
необоротних матерiальних активiв нараховується з застосуванням прямолiнiйного
методу. Сума нарахованої амортизацiї за 2011 рiк становить 955 227 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2011 року у порiвняннi з початком
зросла на 863802041 тис. грн. або в 2,4 рази. Водночас залишкова вартiсть
збільшилась на 4,9%. Вiдношення суми зносу до первiсної вартостi основних
засобiв вказує на ступiнь зношенностi основних засобiв, який на 31.12.2011 р.
становить 98,1 %. Збiльшення залишкової вартостi основних засобiв на кiнець
року на суму 1 519 678 тис. грн. вiдбулось в основному за рахунок полiпшення,
капiтальних iнвестицiй та проведеної дооцiнки. У складi основних фондiв
переважають будинки та споруди ( 48,3% до основних засобів) та транспортнi
засоби ( 26,05% до основних засобів), у яких, вiдсоток зносу по електровозах
-91,8%, по тепловозах-90,2%, по електропоїздах - 99,4 %, по вантажних вагонах
- 84,7 %, по пасажирських вагонах - 99,5%. Впродовж 2011 року  надійшло
основних засобів  на суму 411 242 тис.грн., збільшенно вартість основних
засобів за рахунок інших змін (модернізація, добудова, реконструкція) на суму
1 907 517 тис.грн., вибуло-25 186,0 тис.грн.



13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

ДКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського

обліку 2"Баланс",затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99  N 87.

Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні

активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання -

Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх

періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(10386147.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(1886462.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3

Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi

статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

    10386147
     1886462
     1886462

     8924140
     1886462
     1886462



13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X     2559170.00X X
АБ "Експрес-Банк"  13.500       56000.0014.04.2011 13.04.2012
АБ "Експрес-Банк"  15.200       26000.0022.07.2011 01.07.2014
ПАТ Дочiрнiй банк Сбербанк Росiї  16.500      137666.0026.08.2010 26.07.2013
ПАТ Дочiрнiй банк Сбербанк Росiї  15.200       80000.0026.07.2011 30.06.2014
ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ"  14.370       42000.0027.12.2010 21.12.2013
ПАТ "Райффайзен банк АВАЛЬ"  13.370       84000.0002.06.2011 06.04.2012
АТ "УкрСиббанк"  13.650      175000.0007.04.2011 06.04.2012
ПАТ "Марфiн Банк"  13.250       50000.0026.07.2011 30.06.2014
ПАТ "ВТБ Банк"  16.420      400000.0005.08.2011 14.06.2014
ПАТ "ВТБ Банк"  14.870      400000.0030.12.2010 28.12.2013
Ексiм Банк Кореї   0.000      858504.0011.10.2011 29.12.2020

  0.000           0.00д/н д/н
ПАТ "Укрсоцбанк"  14.500      250000.0021.11.2011 27.10.2014

  0.000           0.00д/н д/н
Зобов'язання за цінними паперами X      300000.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X      300000.00X X
Облiгацiї серiї В  14.500      300000.0028.12.2011 29.10.2014
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X           0.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X       96736.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X     3329882.00X X
Усього зобов'язань X     6285788.00X X
Опис: Ексiм Банк Кореї - процентна ставка - лiбор+2,6%



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

Державне підприємство "Південна залізниця"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Организаційно-правова форма господарювання
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Орган державного управління_____________________________________________

Вид економічної діяльності________________________________________________ПАСАЖИРСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса________________________________________________________________61052 ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ М.ХАРКIВ ВУЛ.

ЧЕРВОНОАРМIЙСЬКА, 7

01072609
631013720

140

      7214

60.10.1

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс на "31" грудня 2011 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції 020 365267 703463
Основні засоби:

залишкова вартість 030 11885477 13405155
первісна вартість 031 355672762 1219474803
знос 032 ( 343787285 ) ( 1206069648 )

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 -- --

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 -- --

Усього за розділом І 080 12331364 14188832
ІІ. Оборотні активи

виробничі запаси 100 293505 489608

готова продукція 130 38124 75096

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 52587 73599
первісна вартість 161 52587 73599
резерв сумнівних боргів 162 (    --    ) (    --    )

----220Поточні фінансові інвестиції

з бюджетом 170 930 352

Інша поточна дебіторська заборгованість 210        16260        11806

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 17645 17798
первісна вартість 011 36300 41130
накопичена амортізація 012 ( 18655 ) ( 23332 )

Інші фінансові інвестиції 045 52382 53382
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 10567 9034
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 -- --

Запаси:

поточні біологічні активи 110 2 3
незавершене виробництво 120 29049 14906

Товари 140 11715 13721
Векселі одержані 150 -- --

за виданими авансами 180 84743 1460929
З нарахованих дохідів 190 -- --
Із внутрішніх розрахунків 200 2080         2943

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Знос інвестиційної нерухомості 057 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 26 --
первісна вартість 036 26 --
накопичена амортизація 037 (    --    ) (    --    )

Інші необоротні активи 070 -- --

Відстрочені податкові активи 060 -- --

Гудвіл при консолідації 075 -- --

Гудвіл 065 -- --

Довгострокові фінансові інвестиції:

Середня кількість працівників (1)____________0

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

V



IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 385454 315000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов"язаннями 510 233792 356662
Векселі видані 520 -- --

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 109734 95960
з бюджетом 550 141658 164293

із внутрішніх розрахунків 600 353877 941756

Інші поточні зобов'язання 610 49183 7842
Усього за розділом IV 620 1579916 3110138

V. Доходи майбутніх періодів 630 2487 2764
Баланс 640 13000545 16813801

Начальник

Головний бухгалтер

________

________

Остапчук Віктор Миколайович

Журавель Валентина Кирилівна

Пасив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Статутний капітал 300 1886462 1886462
Пайовий капітал 310 -- --
Додатковий вкладений капітал 320 -- --
Інший додатковий капітал 330 4667272 5559924
Резервний капітал 340 -- --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2370406 2939761
Неоплачений капітал 360 (    --    ) (    --    )
Вилучений капітал 370 (    --    ) (    --    )

103861478924140380Усього за розділом I
ІI. Забеспечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 84479 139102
Інші забезпечення 410 -- --

415 -- --
416 -- --

Цільове фінансування 420 -- --
13910284479430Усього за розділом II

IIІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 626071 2244170
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 103274 300000
Відстроченні податкові зобов'язання 460 1347746 96736
Інші довгострокові зобов"язання 470 332432 534744

31756502409523480Усього за розділом III

зі страхування 570 3210 41077
з оплати праці 580 3049 77911
з учасниками 590 -- --

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 299959 1109637

з позабюджетних платежів 560 -- --

Частка меншості 385 -- --

Cума страхових резервів

Cума часток перестраховиків у страхових резервах

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 37832 50819

в іноземній валюті 240 -- --
Інші оборотні активи 250 97285 427556
Усього за розділом II 260 664112 2621338

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4363 3557

Баланс 280 13000545 16813801

у т.ч. в касі 231 184 122

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 706 74

Накопичена курсова різниця 375 (    --    ) (    --    )

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

605 -- --

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) --



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ

за КВЕД

Державне підприємство "Південна залізниця"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Орган державного управління_____________________________________________

Организаційно-правова форма господарювання ______________________________
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ПАСАЖИРСЬКИЙ ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Одиниця виміру: тис. грн.

01072609
631013720

      7214
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60.10.1

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за рік 2011 р.

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

025 ( 139 ) ( 154 )

Міністерство інфраструктури України

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010      7917298      6842554
Податок на додану вартість 015 ( 753708 ) ( 819795 )
Акцизний збір 020 (    --    ) (    --    )

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Інші вирахування з доходу 030 (    --    ) (    --    )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035      7163451      6022605
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 6005284 ) ( 5181045 )
Валовий:
Прибуток 050      1158167       841560
Збиток 055 (    --    ) (    --    )
Інші операційні доходи 060       299038       169273

Адміністративні витрати 070 ( 202597 ) ( 192231 )
Витрати на збут 080 ( 5554 ) ( 6342 )
Інші операційні витрати 090 ( 511663 ) ( 219925 )

Прибуток 100       737391       592335

Фінансові результати від операційної діяльності:

Збиток 105 (    --    ) (    --    )
Дохід від участі в капіталі 110     --     --
Інші фінансові доходи 120         3274         4420
Інші доходи 130       217433        80635
Фінансові витрати 140 ( 374485 ) ( 256439 )
Втрати від участі в капіталі 150 (    --    ) (    --    )
Інші витрати 160 ( 54387 ) ( 47395 )

Прибуток 170       529226       373556

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Збиток 175 (    --    ) (    --    )

2012 01 01

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

061     --           18

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

091 (    --    ) ( 18 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (    --    ) (    --    )

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

176     --     --

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

177 (    --    ) (    --    )

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

V



Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 230      2311797      1806009
Витрати на оплату праці 240      1813286      1565699
Відрахування на соціальні заходи 250       690854       603146
Амортизація 260       955227       918910
Інші операційні витрати 270       771782       563057
Разом 280      6542946      5456821

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 300     --     --
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310     --     --
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320     --     --
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330     --     --
Дивіденди на одну просту акцію 340     --     --

                   Розкриття інформації у фінансовій звітності СТГО "Південна залізниця"
                                                              за 2011 рік.

                        "Звіт про фінансові результати за 2011 рік" 
    1.1 Облік доходів.
Доходи  включалися до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування й відповідності та відображалися в
бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.
Формування доходів залізниці від перевезень здійснювалось відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.1998р.  перелік робіт
(послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та Порядку розподілу доходних надходжень від основної діяльності
залізничного транспорту".
Облік доходів здійснюється відповідно до П(С)БО 15 "Доходи". 
           Дохід (виручка) від реалізації за  звітний перід складає  7917298 тис. грн. з ПДВ, чистий дохід складає 7163451 тис. грн. 
    
    До статті "Iнші операційні доходи" у розмірі  299038 тис. грн. відносяться:
               - дохід від реалізації іноземної .валюти                -   381 тис.грн.
               - дохід від здачі в оренду                                        -  3166 тис.грн.
               - дохід від операційної курсової різниці              -  118908  тис. Грн.;
              - дохід від реалізації оборотних активів                -  131018 тис.грн.
              -дохід від нестач та втрат від псування цін.          -131,0 тис.грн.
              -штрафи-                                                                    -3771 тис.грн.
              - житлове господарство-                                           -1063 тис.грн.
              -гуртожитки                                                                -786 тис.грн.
              -від послуг, наданих  страховим компаніям            - 5906 тис.грн.
              -доходи від цільового фінансування                        -  4614 тис.грн. 
              - інші                                                                         -   29294 тис.грн. 

    --    --185Дохід з податку на прибуток від  звичайної діяльності

(    --    )(    --    )225Збиток

Чистий:

      106367      157309220Прибуток

(    --    )(    --    )210Податки з надзвичайного прибутку
(    --    )(    --    )205Витрати

Надзвичайні:

    --    --200Доходи

(    --    )(    --    )195Збиток

Фінансові результати від звичайної діяльності:

      106367      157309190Прибуток

( 267189 )( 371917 )180Податок на прибуток від звичайної діяльності

    --    --226Забезпечення матеріального заохочення

    --    --215Частка меншості

131(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою     --



До складу статті "Фінансові  доходи" у розмірі 3274 тис. грн. відносяться:
 -     доходи пов'язані з випуском цінних паперів     -  3274 тис.грн.;
              
       До складу статті "Iнші доходи" у розмірі 217433 тис. грн. відносяться:
 -    дохід від безоплатно одержаних активів    -7905 тис.грн.;
- дохід від  дооцінки необоротних активів і фінансових інвестицій    -  32832 тис. грн.;
- списання необоротних  активів                                                              -31100 тис.грн.
  -      інші доходи                                                                                            -  145596 тис.грн

     1.2 Облік затрат виробництва.
Облік затрат на виробництво продукції здійснюється відповідно до П(С)БО 16 "Витрати". Всі загальновиробничі витрати для цілей
бухгалтерського обліку й складання звітності поділяються на постійні та змінні. Перелік і склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
наведені в додатку до пункту 8.4 Облікової політики.
При веденні синтетичного обліку витрат за елементами використана Номенклатура витрат з основних видів економічної діяльності залізничного
транспорту України.

Витрати включалися до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування й відповідності та відображалися в
бухгалтерському обліку і фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

      Витрати по видам діяльності або за функцією витрат розподілені таким чином:
- Собівартість реалізованої продукції - 6005284 тис. грн.;
- Адміністративні витрати -  202597 тис. грн.;
- Iнші операційні витрати               -  511663 тис. грн.;
- Iнші витрати -   54387 тис. Грн.
- Фінансові витрати            -  374485 тис. Грн.
- Витрати на збут -   5554 тис. Грн.

           До складу статті "Собівартість реалізованої продукції" у звітному періоді у розмірі 6005284 тис.грн. відносяться:
                -  Матеріальні витрати       -2375520 тис.грн.
                     У т.ч Матеріали і сировина    - 970996 тис.грн.
                              Паливо та енергія      -  тис.грн.
               - Витрати на оплату праці      - 1700219 тис.грн.
               - Відрахування на соціальні заходи    -  648358 тис.грн.
               - Амортизація            - 946213 тис.грн.
               - Iнші операційні витрати    - 334974 тис.грн.

      До складу статті "Адміністративні витрати" Звіту про фінансові результати за звітний період у розмірі 202597 тис. грн. відносяться:
               - Витрати на відрядження     -  1366 тис. грн.;
          Послуги зв'язку      -  2052 тис. грн.;
               - Витрати на оплату праці   -  103913 тис. грн.;
               - Відрахування на соціальне страхування     -  39080 тис. грн.;
                - Амортизація   -  4248 тис. грн.;
               - Юридичні послуги   -   36 тис. грн.;
                Послуги з оцінки майна     -    1232 тис.грн.
                  Витрати на аудит   -  192  тис.грн.
   Консультаційні та інформаційні послуги     -   940 тис.грн.;
   Підвищення кваліфікації    - 410 тис.грн.
   Витрати на утримання ОЗ   - 4455 тис.грн
       у т.ч. На поліпшення ОЗ      - 337 тис.грн.
   Витрати на використання службових автомобілів     - 11650 тис.грн.
   Iнші                                                                                  -  32686 тис.грн.              
    До складу статті "Iнші операційні витрати" Звіту про фінансові результати за  звітний період у розмірі 511663 тис. грн. відносяться:
               - безкоштовний проїзд дітей,    - 739 тис.грн.                
               -собівартість реалізованих виробничих запасів     - 107626 тис.грн.
              - визнані економічні санкції       - 6233 тис. грн.;
              - утримання об'єктів соціальної інфраструктури    -  4288 тис.грн.                 
              - Втрати від операційної курсової різниці      -   241569 тис. Грн.;
               - Утримання Укрзалізниці      - 53102 тис.грн.
               Матеріальна допомога непрацюючим                        - 10264 тис.грн.             
              - страхування   -     133 тис.грн. 
              - інші    -    87709 тис.грн. 
До складу статті "Витрати на збут" Звіту про фінансові результати за звітний період у розмірі 5554 тис. грн. відносяться:
            - Витрати на рекламу    - 370 тис.грн.
            - утримання підрозділів, що займаються збутом   - 5184тис.грн.
До складу статті "Фінансові витрати" Звіту про фінансові результати за звітний період у розмірі 374485 тис. грн. відносяться:
            - Витрати на відсотки за кредит   - 224150 тис.грн.



Начальник __________ Остапчук Віктор Миколайович

Головний бухгалтер __________ Журавель Валентина Кирилівна

            - Фінансовий лізинг активів     - 61048 тис.грн.
           -  Комісія банку      -  6936 тис. грн.;
           - Витрати по випуску цінних паперів       - 16536 тис. грн.;
           - інші     - 72751 тис.грн.
 До складу статті "Iнші витрати" Звіту про фінансові результати за звітний період у розмірі 54387 тис. грн. відносяться:
            - списання необоротних активів     -  23239 тис.грн.
            - оприбуткування та списання старопридатних запасів       -  31148 тис.грн.



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ
Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ
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Державне підприємство "Південна залізниця"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Вид економічної діяльності________________________________________________ПАСАЖИРСЬКИЙ ЗАЛIЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

Одиниця виміру: тис. грн.
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Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

ЗВІТ про рух грошових коштів за  2011 рік

Стаття Код

За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3

2012 01 01

4
I. Рух коштів у результаті  операційної діяльності

010      5757363      4416663
          Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних 015     --     --
Покупців і замовників авансів 020        95960       109734
Повернення авансів 030         2165         2572
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035          743         1585
Бюджету податку на додану вартість 040     --     --
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045         1119         5988
Отримання субсидій, дотацій 050         6579        15240
Цільового фінансування 060          457          552
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070          323          318
Інші надходження 080      1616795        23919

090       562064       522135
          Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів 095        17466        84743
Повернення авансів 100          215          206
Працівникам 105      1408203      1451871
Витрат на відрядження 110        11868         7627
Зобов'язань з податку на додану вартість 115       214284       361350
Зобов'язань з податку на прибуток 120       305276       261112
Відрахувань на соціальні заходи 125       727836       690725
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130       347137       304773
Цільових внесків 140     --        15576
Інші витрачання 145       205164        93831
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150      3681991       782622
Рух коштів від надзвичайних подій 160     --     --
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170      3681991       782622
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

180     --     --
Реалізація:
          фінансових інвестицій
          необоротних активів 190         6011         1754
          майнових комплексів 200     --     --

          дивіденди 220     --     --
Інші надходження 230     --     --

210     --     --
Отримані:
          відсотки

          необоротних активів 250       154357       108505
          майнових комплексів 260     --     --

240         1000     --
Придбання:
          фінансових інвестицій

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

V



1 2 3 4
Інші платежі 270      3866616      1008531
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280     -4015962     -1115282
Рух коштів від надзвичайних подій 290     --     --
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300     -4015962     -1115282

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
310     --     --Надходження власного капіталу

Отримані позики 320      1541869       995658
Інші надходження 330       300000         5613
Погашення позик 340       831198       363214
Сплачені дивіденди 350     --     --
Інші платежі 360       663713       282865
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370       346958       355192
Рух коштів від надзвичайних подій 380     --     --
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390       346958       355192
Чистий рух коштів за звітний період 400        12987        22532
Залишок коштів на початок року 410        37832        15593
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420     --         -293
Залишок коштів на кінець року 430        50819        37832

Розкриття інформації у фінансовій звітності СТГО "Південна залізниця"  за 2011 рік.
  
 "Звіт про рух коштів".
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності.
     Надійшло коштів:
       Від реалізації  продукції  - 5757363 тис.грн.
      Отримано авансів на виконання робіт 95960 тис.грн.
       Повернення авансів 2165 тис.грн.
       Отримано від банків в якості відсотків за депозитними та поточними
       рахунками  -743 тис.грн.
       Повернення податків та зборів  1119 тис.грн.
       Отримано субсидій та дотацій  6579 тис.грн.. 
       Отримано цільового фінансування  457 тис.грн.
      Отримано штрафів, пені  323 тис.грн..
     Iнші надходження -1616795 тис.грн.
     Витрачено коштів:  
    На оплату товарів, робіт, послуг - 562064 тис.грн.
    На передплату товарів, робіт, послуг (аванси)  - 17466 тис.грн.
    Повернення авансів   -215 тис.грн.
    На заробітну плату працівникам 1408203 тис.грн.
     Витрати на відрядження 11868 тис.грн.
     Витрати на сплату податків:
     ПДВ - 214284 тис.грн.
     Податок на прибуток  - 305276 тис.грн.
     Відрахування на соціальні заходи - 727836 тис.грн.
     Iнші податки та збори - 347137 тис.грн.
     Iнші платежі        -            205164 тис.грн.
Таким чином витрати операційної діяльності менші від  надходження на 3681991 тис.грн.
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.
      Реалізовано необоротних активів на суму 6011 тис.грн.       
      Протягом року придбані основні засоби і інші активи на суму 155357 тис. грн.
      Iнші платежі - 3866616 тис.грн.
     
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності. 
        Отримані позики за 2011 рік -1541869 тис.грн.
         Iнші платежі -300 000 тис.грн.
        Погашені позики за 2011 рік -831198 тис.грн.
        Iнші платежі - 663713 тис.грн.
       
         Грошові кошти за рік збільшилися з 37832 тис.грн. до 50819 тис.грн. на суму 12987 тис.грн.



Начальник __________ Остапчук Віктор Миколайович

Головний бухгалтер __________ Журавель Валентина Кирилівна
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01072609
631013720

      7214

140

60.10.1

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за рік 2011

Стаття Код

1 2 3 4

Міністерство інфраструктури України

Залишок на початок
року 010      1886462     --

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

Додатко-
вий

вкладений
капітал

Інший
додатко-  вий

капітал

5 6

    --      4667275

7 8

    --      2322076

Резервний
капітал

Нерозподіле
ний

прибуток

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

9 10

    --     --

Разом

11

     8875813

Коригування: Зміна
облікової політики 020

Виправлення
помилок 030

Інші зміни
040

Скоригований
залишок на початок
року

050

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --           -3     --        48325     --     --        48322

    --     --     --     --     --            5     --     --            5

     1886462     --     --      4667272     --      2370406     --     --      8924140

Переоцінка активів:
Дооцінка основних
засобів

060     --     --     --       333607     --     --     --     --       333607

Уцінка основних
засобів 070     --     --     --      -278004     --     --     --     --      -278004

Дооцінка
незавершеного
будівництва

080     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Уцінка
незавершеного
будівництва

090     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Дооцінка
нематеріальних
активів

100

Уцінка
нематеріальних
активів

110

120

Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

130

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

140     --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --     --     --     --     --     --     --

    --     --     --       747188     --       554939     --     --      1302127

    --     --     --     --     --       157309     --     --       157309

2012 01 01

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

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу

150     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Відрахування до
Резервного капіталу 160     --     --     --     --     --     --     --     --     --

170     --     --     --     --     --       -47193     --     --       -47193

Внески учасників:
Внески до капіталу 180     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Погашення
заборгованості з
капіталу

190     --     --     --     --     --     --     --     --     --

200     --     --     --        44047     --       -44047     --     --     --

Вилучення
капіталу: Викуп
акцій (часток)

210     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

220     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

230     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Вилучення частки в
капіталі 240     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Зменшення
номінальної
вартості акцій

250     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Інші зміни в
капіталі: Списання
невідшкодованих
збитків

260     --     --     --     --     --     --     --     --     --

Безкоштовно
отримані активи 270     --     --     --        57577     --     --     --     --        57577

280     --     --     --       -11763     --       -51653     --     --       -63416

Разом змін в
капіталі 290     --     --     --       892652     --       569355     --     --      1462007

Залишок на кінець
року 300      1886462     --     --      5559924     --      2939761     --     --     10386147

Розкриття інформації у фінансовій звітності СТГО "Південна залізниця"
                                                              за 2011 рік.

                                    "Звіт про власний капітал."

     В установчих документах СТГО "Південна залізниця" розмір статутного фонду не визначений, оскільки законодавством України не встановлені
вимоги щодо розмірів статутного фонду для державних підприємств.
Станом на 31.12.2011р. розмір статутного капіталу підприємства складає 1886462,0 тис. грн. і відповідає залишку статутного капіталу станом на
01.01.2012р. Розмір статутного капіталу у звітному році не змінився



Журавель Валентина Кирилівна_______Головний бухгалтер

Остапчук Віктор Миколайович_______Начальник

Iнший додатковий капітал, скоригований на початок року за рахунок виправлення помилок на 3 тис.грн. і складає на початок звітного року
4667272  тис. грн.
Розмір додаткового капіталу станом на 31.12.2011р. становить 5559924 тис. грн., і сформовано за рахунок дооцінки активів, безоплатно одержаних
необоротних активів та фондів спеціального призначення.

Зміна додаткового капіталу відбувається за рахунок дооцінки активів, що вибувають, і при списанні дооцінки у сумі, пропорційній
нарахуванню амортизації, а також при створенні відстрочених податкових зобов'язань із сум дооцінки активів і при використанні фондів
спеціального призначення.
За станом на початок 2011 року нерозподілений прибуток складає 2322076 тис. грн., але за рахунок виправлення помилки минулих років він був
скоригований (збільшений) на 48330 тис.грн. і  становить 2370406 тис.грн. 
   За рік одержано чистого прибутку 157309 тис.грн.,дооцінки необоротних активів в сумі 554939 тис.грн.  Сплачено до бюджету  47193 тис.грн.,
створено  спеціальних(цільових) фондів-44047 тис.грн., інші зміни -51653 тис.грн. 
      За станом на кінець 2011 року  нерозподілений прибуток становить- 2939761 тис. грн.

  Загальний розмір власного капіталу протягом звітного року збільшився на 1462007 тис. грн. і за станом на 31.12.2011  р. складає 10386147 тис.
грн.



Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПIВДЕННА ЗАЛIЗНИЦЯ"

Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

Орган державного управління МIНIСТЕРСТВО IНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Организаціно-правова форма господарювання _____________________________________________________________ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО

Вид економічної діяльності ПАСАЖИРСЬКИЙ ЗАЛIЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

За ЄДРПОУ 01072609
За КОАТУУ 631013720
За CПОДУ       7214
За КОПФГ 140
За КВЕД 60.10.1

КОДИ

Одиниця виміру: тис. грн.

12 01 01Дата /рік, місяць, число/

Групи нематеріальних
активів

Код
рядка

Залишок на початок року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Надійшло за
рік

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

Вибуло за рік

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Нараховано
амортизації

за рік

Втрати від
зменшення
корисності за

рік

Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

Інші зміни за рік

первісної
(переоціненої

) вартості

накопиченої
амортизації

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2011 рік
Форма № 5           Код за 1801008

I. Нематеріальні активи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування
природними ресурсами 010 111 44 -- -- -- -- -- 21 -- -- -- 111 65

Права користування майном
020 177 30 169 -- -- -- -- 17 -- -- -- 346 47

Права на комерційни
призначення 030 6 5 -- -- -- -- -- 1 --

Права на об'єкти промислової
власності 040 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Авторські та суміжні з ними
права 050 -- -- -- -- -- -- -- -- --

060 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші нематеріальні активи
070 36006 18576 4683 -- -- 22 18 4656 --

-- -- 6 6

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- 40667 23214

Разом
080 36300 18655 4852 -- -- 22 18 4695 -- -- -- 41130 23332

Гудвіл
090 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



Групи основних засобів Код
рядка

Залишок на початок
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

Надійшло
за рік

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка

-)

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів,
щодо яких існує обмеження права
власності (081) 41130
вартість оформлених у заставу
нематеріальних активів (082) --
вартість створених підприємством
нематеріальних активів (083) --

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів,
отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) --

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних
активів, щодо яких існує обмеження права
власності (085) 23332

II. Основні засоби.

Вибуло за рік

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

8 9

Нарахова
но

амортиза
ції за рік

10

Втрати
від

зменшенн
я

кориснос
ті

11

Інші зміни за рік

первісної
(переоцін
еної)

вартості

зносу

12 13

Залишок на кінець
року

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

14 15

одержані за
фінансовою
орендою

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

16 17

передані в
оперативну оренду

первісна
(переоцін

ена)
вартість

знос

18 19

у тому числі

Земельні ділянки 100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Капітальні витрати на поліпшення
земель

110 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Будинки, споруди, та передавальні
пристрої

120 146408243 139534176 61843 19845806 19793606 3195 2901 351807 -- 1003152 18

Машини та обладнання 130 11199676 9884369 109064 20534851 20428878 14660 14545 137052 -- 733537 -801

Транспортні засоби 140 196721869 193117434 191866 820310810 820386514 799227 774476 322612 -- 119033 --

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 1209225 1124224 12466 1618196 1613475 2233 2207 13595 -- 51875 995

Тварини 160 56 14 3 -21 -6 -- -- 4 -- -- --

Багаторічні насадження 170 5973 4656 -- 298 279 -- -- 106 -- 1 --

Інші основні засоби 180 19041 13735 858 8744 8333 138 138 816 -- -509 -272

Бібліотечні фонди 190 1184 1184 128 -- -- -1 -1 128 -- -- 2

Малоцінні необоротні матеріальні
активи

200 90817 90817 26736 -- -- 8416 8416 27107 -- 428 57

Тимчасові (нетитульні) споруди 210 135 133 52 -- -- 1 1 52 -- -- --

167315849 159676706 -- -- 71769 54672

32562468 30434953 280784 46293 591 459

1016544351 1013052084 233199 38351 -- --

2889529 2750082 -- -- -- --

38 12 -- -- -- --

6272 5041 -- -- -- --

27996 22474 -- -- -- --

1313 1315 -- -- -- --

109565 109565 -- -- -- --

186 184 -- -- -- --

Інвестиційна нерухомість 105 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Природні ресурси 220 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інвентарна тара 230 30 30 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Предмети прокату 240 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Інші необоротні матеріальні активи 250 16513 16513 8226 -- -- 7533 7533 8220 -- -- 2

Разом 260 355672762 343787285 411242 862318684 862231079 835402 810216 861499 -- 1907517 1

30 30 -- -- -- --

-- -- -- -- -- --

17206 17202 -- -- -- --

1219474803 1206069648 513983 84644 72360 55131

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 1219474803
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) --

III. Капітальні інвестиції.

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) --
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованихосновних засобів (264) 10107844
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(265) 22086

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) --

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 1206046013

(267) 42504

З рядка 260 графа 15

IV. Фінансові інвестиції.1 2 3

Капітальне будівництво 280 1844264 693004

Придбання (виготовлення) основних засобів
290 388741 8755

4

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

Найменування показника Код
рядка

За рік На кінець року

довгострокові поточні

1 2 3 4 5Придбання (виготовлення) інших необоротних
матеріальних активів 300 35092 613 А. Фінансові інвестиції за методом участі в

капіталі в: асоційовані підприємства 350 -- -- --

дочірні підприємства 360 -- -- --

спільну діяльність 370 -- -- --

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістюЗ рядка 260 графа 14

(2641) --

(2651) --

(269) --

Придбання (створення) нематеріальних  активів
310 5057 1091

Придбання (вирощування) довгострокових
біологічних активів

320 -- --



1 2 3 4 1 2 3 4 5

Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у
статутному капіталі інших підприємств 380 -- 44716 --

акції 390 1000 8666 --

облігації 400 -- -- --

Інші 330 -- --

Разом 340 2273154 703463

інші 410 -- -- --

Разом (розд.А + розд.Б) 420 1000 53382 --

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції
інвестиціх відображені:

(421) 53382за собівартістю
(422) --за справедливою вартістю
(423) --за амортизованою собівартістю

З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні  фінансові інвестиції
відображені:

(424) --за собівартістю
(425) --за справедливою вартістю
(426) --за амортизованою собівартістю

1 2 3

А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна
оренда активів 440 3166 873

4

Операційна курсова різниця 450 118908 241569

Найменування показника Код
рядка

Доходи Витрати

V. Доходи та витрати

Реалізація інших оборотних  активів 460 131018 107626

Штрафи, пені, неустойки 470 3771 6233

Утримання об'єктів житлово-комунального і
соціально-культурного призначення 480 2320 5675

Інші операційні доходи і витрати 490 39855 149687

у тому числі відрахування до резерву сумнівних
боргів 491 Х 3

непродуктивні витрати та втрати 492 Х 662

Б.Доходи і втрати від участі в капіталі за
інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 -- --

дочірні підприємства 510 -- --

спільну діяльність 520 -- --

В.Інші фінансові доходи і витрати:  дивіденди 530 -- Х

Проценти 540 Х 224150

Фінансова оренда активів 550 -- 61048

Г.Інші доходи і витрати. Реалізація фінансових
інвестицій 570 -- --

Доходи від об'єднання підприємств 580 -- --

Результат оцінки корисності 590 -- --

Інші фінансові доходи і витрати 560 3274 89287

Неопераційна курсова разниця 600 -- --

Безоплатно одержані активи 610 7905 Х

Списання необоротних активів 620 Х 23239

Інші доходи і витрати 630 209528 31148

1 2 3

Каса 640 122

Найменування показника Код
рядка

На кінець року

VI. Грошові кошти

Поточний рахунок в банку 650 48585

Інші поточні рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 --

Грошові коншти в дорозі 670 2112

Еквіваленти грошових коштів 680 --

Разом 690 50819

З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання
(691) --яких обмежено

(341) --
З рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

(342) --фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій



Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) --

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) --
контрактами з пов'язаними сторонами

(632)

1 2 3 4

Види забеспечень і резервів Код
рядка

Залишок на
початок
року

Збільшення за звітний рік

VII. Забеспечення і резерви.

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуванн

я

Використов
ано у

звітному
році

Сторновано
невикориста
ну суму у
звітному
році

Сума
очікуваного
відшкодува
ння витрат
іншою

стороною,
що

врахована

Залишок на
кінець року

5 6 7 8 9

Забеспечення на виплату відпусток працівникам
710 55588 248550 190 227515 1347 -- 75466

Забеспечення  наступних витрат на додаткове
пенсійне забеспечення 720 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
гарантийних зобов'язань 730 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на
реструктуризацію 740 -- -- -- -- -- -- --

Забеспечення наступних витрат на виконання
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 -- -- -- -- -- -- --

Забезпечення на матерiальне заохочення
760 28891 80526 2 45732 51 -- 63636

770 -- -- -- -- -- -- --

Резерв сумнівних боргів
775 -- 3 -- 3 -- -- --

Разом
780 84479 329079 192 273250 1398 -- 139102

З рядків 540-560 графа 4   фінансові витрати, уключені до собівартості продукції --
основної діяльності

(633)



1 2 3 4

Найменування показника

Код
рядка

Балансова
вартість на
кінець року

Переоцінка за рік

VIII. Запаси.

збільшення
чистої
вартості

реалізації *

уцінка

5

Сировина і матеріали 800 326580 -- --

Найменування показника

Код
рядка

Всього на
кінець року

у т.ч. за строками непогашення

IX. Дебіторська заборгованість.

до 12
місяців

від 12 до 18
місяців

від 18 до 36
місяців

1 2 3 4 5

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 940 73599 33213 42

6

40344

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі
вироби 810 4019 -- --

Матеріали сільськогосподарського призначення
860 -- -- --

Поточні біологічни активи
870 3 -- --

Малоцінні та швидкозношувані предмети
880 8271 -- --

Паливо 820 32509 -- 287

Тара і тарні матеріали 830 402 -- --

Будівельні матеріали 840 10983 -- --

Запасні частини 850 106844 -- --

Незавершене виробництво 890 14906 -- --

Готова продукція 900 75096 -- --

Товари 910 13721 -- --

Разом 920 593334 -- 287

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю
реалізації (921) 593047
переданих у переробку (922) --
оформлених у заставу (923) --
переданих на комісію (924) --

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий
рахунок 02) (925) --

*  визначається за п. 28 Положення (стандарту )  бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Інша поточна дебиторська заборгованість 950 11806 8274 2243 1289

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 15
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) --

Найменування показника Код
рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей.

1 2 3

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 131

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 23

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 134

Найменування показника Код
рядка

Сума

XI. Будівельні контракти.

1 2 3

Заборгованість на кінець звітного року:

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами
1160 --

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 939

валова замовникам 1130 --

валова замовників 1120 --

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 --

з авансів отриманих 1140 --

(926) 74З рядка 275 графа 4      Баланси запасу, призначені для продажу



Найменування показника Код
рядка

Сума

XII. Податок на прибуток.

1 2 3

Поточний податок на прибуток
1210 320794

Найменування показника Код
рядка

Сума

XIII. Використання амортизаційних відрахувань.

1 2 3

Нараховано за звітний рік
1300 866194

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
1220 --

на кінець звітного року
1225 --

Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
1230 1347746

на кінець звітного року
1235 96736

Включено до Звіту про фінансові результати - усього
1240 371917

у тому числі: поточний податок на прибуток
1241 320794

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1242 16298

збільшення (зменшення) відстрочених податкових  зобов'язань
1243 34825

Відображено у складі власного капіталу - усього
1250 -14036

у тому числі: поточний податок на прибуток
1251 --

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
1252 1258929

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
1253 -1272965

Використано за рік - усього 1310 866194

у тому числі на: будівництво об'єктів
1311 356506

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
1312 344694

з них машин та обладнання
1313 131767

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5057

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
1315 124845

1316 35092

1317 --



1 2 3

Групи біологічних активів Код
рядка первісна

вартість

XIV. Біологічні активи.

Довгострокові біологічні активи 1410 26
- усього
в тому числі

4

накопич
ена

амортиза
ція

--

5

надійшло
за рік

--

залишок на початок
року

Обліковуються за первісною вартістю

6

первісна
вартість

26

7

накопич
ена

амортиза
ція

--

вибуло за рік

8

нараховано
амортизації

за рік

--

9

втрати від
зменшення
корисності

--

10

вигоди
від

відновле
ння

кориснос
ті

--

первісна
вартість

--

накопичен
а

амортизац
ія

--

залишок на кінець
року

11 12

Обліковуються за справедливою вартістю

13

залишок
на

початок
року

--

14

надійшло
за рік

--

15

зміни
вартості за

рік

--

16

вибуло за
рік

--

17

залишок
на кінець
року

--

робоча худоба 1411 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

продуктивна худоба 1412 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

багаторічні насадження 1413 26 -- -- 26 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

1414 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

інші довгострокові біологічні активи 1415 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Поточні біологічні активи 1420 2
- усього
в тому числі

7 6 -- -- 3 -- -- -- -- --Х Х Х Х

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 2 7 6 -- -- 3 -- -- -- -- --Х Х Х Х

біологічні активи в стані біологічних
перетворень

1422 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

1423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

інші поточні біологічні активи 1424 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --Х Х Х Х

Разом 1430 28 -- 7 32 -- -- -- -- 3 -- -- -- -- -- --

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) --

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і

(1432) --справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17
балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права

(1433) --власності



1 2 3

Найменування показника
Код
рядка

дохід

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів.

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва 1500 --
- усього
в тому числі

4

витрати

5

Вартість
первісного
ивзнання

Результат від первісного
визнання

6 7 8 9 10 11

зернові і зернобобові 1510 --

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Витрати
пов'язані з

біологічними
перетвореннями

Уцінка
Виручка від
реалізації

Собівартість
реалізації

реалізації
первісного
визнання та
реалізації

Фінансовий результат
(прибуток+, збиток-) від

з них : пшениця 1511 -- -- -- -- -- -- -- -- --

        соя 1512 -- -- -- -- -- -- -- -- --

соняшник 1513 -- -- -- -- -- -- -- -- --

ріпак 1514 -- -- -- -- -- -- -- -- --

цукрові буряки (фабричні) 1515 -- -- -- -- -- -- -- -- --

картопля 1516 -- -- -- -- -- -- -- -- --

плоди ( зерняткові, кісточкові ) 1517 -- -- -- -- -- -- -- -- --

інша продукція рослинництва 1518 -- -- -- -- -- -- -- -- --

додаткові біологічні активи рослинництва 1519 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва 1520 --
- усього
в тому числі

-- -- -- -- -- -- -- --

1530 -- -- -- -- -- -- -- -- --приріст живої маси - усього

1531 -- -- -- -- -- -- -- -- --з нього :   великої рогатої худоби

1532 -- -- -- -- -- -- -- -- --            свиней

1533 -- -- -- -- -- -- -- -- --молоко

1534 -- -- -- -- -- -- -- -- --вовна

1535 -- -- -- -- -- -- -- -- --яйця

1536 -- -- -- -- -- -- -- -- --інша продукція тваринництва

1537 -- -- -- -- -- -- -- -- --додаткові біологічні активи тваринництва

1538 -- -- -- -- -- -- -- -- --продукція рибництва

1539 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1540 -- -- -- -- -- -- -- -- --Сільськогосподарська продукція та доодаткові біологічні
активи - разом

Начальник Остапчук Вiктор Миколайович

Головний бухгалтер Журавель Валентина Кирилiвна


