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Вступ
Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у квартальній
інформації.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Скорочене найменування емітента:
ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01072609
1.2. Дата проведення державної реєстрації - 04.03.1992 ,
Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради.
Місцезнаходження емітента - 61052, м. Харків, вул. Червоноарміська, б.7,
тел.: (+38) 057-724-47-09, 057-724-14-51,
факс (+38) 057-724-14-52,
адреса електронної пошти: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua,
веб сторінка в мережі Інтернет: www.pz.gov.ua
1.3 Південна залізниця створена в 1869 році. Згідно чинного законодавства
зареєстрована 04.03.1992 року Виконавчим комітетом Харківської міської ради на
невизначений строк.
1.4. Протягом звітного періоду купівля / продаж понад 10 відсотків вартості активів (у
тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої
юридичної особи), не пов'язаної з основною діяльністю емітента, не здіснювалася.
1.5. Протягом звітного періоду структурних змін в органах емітента, організаційній
структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному
призначенні не було.
1.6. Протягом звітного періоду Південна залізниця не засновувала дочірніх
підприємств та не здійснювала операцій з придбання часток у статутних капіталах інших
підприємств.
1.7. В установчих документах Південної залізниці розмір статутного фонду не
визначений, оскільки законодавством України не встановлені вимоги щодо розмірів
статутного фонду для державних підприємств. Статутний капітал емітентом сплачений
повністю.
Розмір сплаченого зареєстрованого капіталу емітента на початок звітного періоду
складає 1863255 тис.грн., на кінець звітного періоду складає 1863255 тис.грн., тобто без
змін.
Розмір власного капіталу на початок звітного періоду – 10 316 052 тис. грн, на кінець
звітного періоду -10 174 144 грн
Протягом звітного періоду зміни розміру власного капіталу (на 141 908 тис.грн.)
відбулися внаслідок використання нерозподіленого прибутку, на цілі, передбачені
Рішенням Ради Укрзалізниці, спільними постановами керівництва та профспілки та
іншими виплатами, передбаченими колективним договором.
1.8. Державне підприємство "Пiвденна залiзниця" створене згідно із законами України
"Про транспорт" ," Про залізничний транспорт", Цивільним і Господарським кодексами
України, засноване на державній власності, підпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї
залiзничного транспорту України (надалі -Укрзалiзниця). Місцезнаходження об'єднання: м.
Київ-150, вул. Тверська,5. і входить до сфери управління Міністерства 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 здійснює централiзоване керування процесом перевезень у
внутрiшньому та мiждержавному сполученнях, також регулює виробничу - господарську
дiяльнiсть залiзниць.

Протягом звітного періоду емітент не став учасником та не брав участі в інших
об'єднаннях підприємств.
1.9. Південна залізниця не є акціонерним товариством.

Розділ II. Фактори ризику
2.1 Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та
економічних ризиків.
2.1.1. У звітному періоді фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери
емітента, відсутні.
2.1.2. До потенційних факторів ризику фінансово-господарського стану залізниці
відносяться:
- ризик збільшення собівартості вантажних та пасажирських перевезень;
- ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо;
- ризики збільшення збитковості пасажирських перевезень.
2.1.3. До потенційних політичних та макроекономічних ризиків емітента відносяться:
- ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових
органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
- ризик політичної нестабільності;
- ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
- ризик зростання інфляції.
2.2. Головною метою політики управління ризиками залізниці є своєчасне виявлення
ризиків та прийняття подальших заходів з мінімізації негативного впливу на фінансові
показники підприємства. Південна залізниця приділяє значну увагу зонам ризику і
продовжує будувати інтегровану систему управління ризиками, що дозволяє кількісно
визначати основні ризики і вибирати відповідні інструменти для управління ними.
2.3. Дочірні підприємства у Емітента відсутні.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1. Основні види діяльності емітента.
49.20 Вантажний залізничний транспорт
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
52.24 Транспортне оброблення грузів
64.91 Фінансовий лізинг
Південна залізниця є основною організаційною ланкою на залізничному транспорті, що
здійснює забезпечення перевезення пасажирів і вантажів у визначеному регіоні,
виробничу та комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).
3.2..Залізниця отримує доходи від діяльності з організації перевезень, які включають в
себе надходження від перевезень вантажів, пасажирів, багажу тощо.
В середньому понад 83% доходів залізниця отримує від здійснення вантажних
перевезень.
Обсяги пасажирських перевезень залізниці є незначними і коливаються в межах 1,2 –
1,6 млрд.пас.км.
За 9 місяців 2013:
Пасажирообіг (млн.пас.-км.) – 5 010,9
Вантажообіг (млн. тонн-км) – 13 776,9.
Перевезено пасажирів (тис. пас) – 60 435,1.
Перевезено вантажів (тис. тонн) – 64 310,2.
Чистий дохід від реалізації продукції (виручка) – 5 173 164 тис.грн.
Доходи від перевезень: – 4 636 300 тис.грн., в т.ч.:
- доходи від пасажирських перевезень – 784 726 тис. грн.;
- доходи від вантажних перевезень – 3 851 574 тис. грн.
Доходи від підсобно-допоміжної діяльності – 536 864 тис.грн.
У звітному періоді нових видів продукції запропоновано не було.

3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту продукції не було.
3.4. Змін в джерелах надходження сировини не було, основні постачальники емітента
не змінилися. Зростання цін на основні види сировини за шість місяців 2013 року не
перевищували 10%. Частка імпортних матеріалів (сировини) та товарів у загальному
обсязі постачання склала 22,6%
3.5. 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. Важлива роль залiзниця 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. 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, цемент, промислова сировина, брухт
чорних металів, зернові.

Найбільшими перевізниками залізниці є: ТОВ "Торговий дім - Укртатнафта", ДП
"УТЛЦ", ПАТ "Полтавський ГЗК", ПАТ "Евроцемент-Україна", ТОВ "Кернел - Трейд", ДК
"Укргазвидобування "НАК Нафтогаз України", ТОВ "Укрзернотранс - К", ТОВ "ТЕП
Транско", ТОВ "Букаєвиця" ЛТД, ТОВ "Компанія "Мелагрейн", ТОВ "Шерон Групп" та інші
підприємства регіону.
Інформація щодо укладених договорів з клієнтами є комерційною таємницею. Кількість
основних клієнтів у звітньому періоді не змінювалась.
3.6. Емітент не здійснював спільну діяльність з іншими підприємствами, установами,
організаціями.
3.7. Перелік ліцензій, відповідно до яких ДП «Південна залізниця» здійснює свою
діяльність:
1.Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним
транспортом, видана Міністерством інфраструктури України 07.05.2012, серія АВ
№548960, термін дії необмежений;
2.Постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видана Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія
АД №036317, термін дії необмежений;
3.Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами,
видана Національною комісією , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
(НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036318, термін дії необмежений;
4.Надання послуг у галузі технічного захисту інформації , видана Адміністрацією
державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 05.07.2012, серія АВ
№617997, термін дії необмежений;
5.Впровадження голографічних захисних елементів, видана Службою безпеки України
11.05.2012, серія АВ №613937, термін дії до 28.06.2015;
6.Здійснення медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України
03.05.2012, серія АГ №598823, термін дії необмежений;
7.Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до
1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Чернігівської області,
видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації 13.07.2012, серія АД №032860, термін дії до 19.01.2014;
8.Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад
10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків та
Харківської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації 13.07.2012, серія АД №032859, термін дії до 08.01.2014;
9.Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного
обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування
каналів електрозв'язку на території м.Харків , Харківської області, м.Полтава та
Полтавської області, м.Суми та Сумської області, видана Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 03.07.2012, серія АЕ №269193,
термін дії до 04.09.2018;
10.Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад
10000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних
мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумської та
Полтавської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері
зв'язку та інформатизації 13.07.2012, серія АД №032861, термін дії до 19.01.2014;
11.Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням
професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання,
перепідготовки,підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і
науки, молоді та спорту України 06.01.2012, серія АГ №582807 ), термін дії до 2020
відповідно до додатку по кожній з професій;
12.Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням
професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання,

підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та
спорту України 05.08.2011, серія АВ №586284, термін дії до 30.06.2014;
13.Здійснення господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів
архітектури, видана інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю
14.05.2012, серія АД № 035916, термін дії до 19.10.2015;
14.Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення
та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, видана Державною
геологічною службою 04.12.2009, серія АВ № 390899, термін дії до 01.12.2014;
15.Централізоване водопостачання та водовідведення, видана Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 27.04.2012,
серія АГ №500063, термін дії до 12.01.2017;
16.Використання джерел іонізуючого випромінювання, видана Східною державною
інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання
України 19.09.2012,серія АА №000447, термін дії до 19.09.2015;
17.Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку
наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів", видана Державною службою
України з контролю за наркотиками 28.04.2012, серія АД №037126, термін дії до
10.03.2016;
18.Надання послуг з охорони власності та громадян, видана Міністерством внутрішніх
справ України 18.03.2013, серія АВ №262535, термін дії необмежений;
19.Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та
систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів (вогнезахисне просочування,
технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння), видана Державною
інспекцією техногенної безпеки України 01.06.2012, серія АД №037606, термін дії
необмежений;
20.Митна брокерська діяльність, видана Державною митною службою України
02.07.2012, серія АД №039519, термін дії до 08.09.2014;
21.Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством
екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2774, термін дії до
27.08.2017;
22.Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством
екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2775, термін дії до
27.08.2017;
23.Ліцензія (спеціальний дозвіл) на користування надрами, видана Міністерством
екології та природних ресурсів України 27.08.2002, реєстраційний №2776, термін дії до
27.08.2017;
24.Ліцензія на здійснення господарської діяльності з транспортування теплової енергії,
видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.06.2013, серія АЕ №199592,
термін дії до 05.09.2018;
25.Ліцензія на здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії,
видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.06.2013, серія АЕ №199593,
термін дії до 05.09.2018;
26.Ліцензія на здійснення господарської діяльності з виробництва теплової енергії,
видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.06.2013, серія АЕ №199589,
термін дії до 05.09.2018;
27.Ліцензія на здійснення господарської діяльності з транспортування теплової енергії,
видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.06.2013, серія АЕ №199591,
термін дії до 05.09.2018;
28.Ліцензія на здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії,
видана Полтавською обласною державною адміністрацією 06.06.2013, серія АЕ №199590,
термін дії до 05.09.2018.
3.8. Об'єкти, щодо яких емітент набув протягом звітного періоду права інтелектуальної
власності (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі,
промислові зразки тощо), та об'єкти, щодо яких протягом звітного періоду права
інтелектуальної власності припинили чинність - відсутні.

3.9. В звітному періоді 2013 року наукових досліджень і дослідно- конструкторських
розробок Південною залізницею не проводилось.
3.10. За 9 місяців 2013 року модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,
реконструкція основних засобів) основних фондів при плані 145 701 тис. грн. фактично
склала 167 913 тис.грн.
Протягом звітного періоду сума капітальних інвестицій при плані 478 963 тис.грн
фактично склала 446 881 тис.грн., в т.ч.:
капітальне будівництво – 219 525 тис.грн.
модернізація основних фондів – 167 913 тис. грн.
придбання (виготовлення) основних засобів – 27 848 тис.грн.
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 23 956 тис.грн.
придбання (створення) нематеріальних активів – 7 639 тис.грн.

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.2013р. – 1 239 975 608
тис.грн., станом на 30.09.2013р. – 1 238 816 303 тис.грн. Залишкова вартість основних
засобів станом на 01.01.2013р. – 14 740 556 тис.грн., станом на 30.09.2013р. – 14 165 471
тис.грн. Уцінка основних засобів за 9 місяців 2013 склала 385 тис.грн. Протягом 9 місяців
2013 року надійшло основних засобів на суму 47 524 тис.грн, вибуло на суму 24 706
тис.грн. Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами)
встановленi вiдповiдно до облiкової полiтики Пiвденної залiзниці.
4.2. За 9 місяців 2013 року надійшло виробничих основних засобів на суму 44 982
тис.грн. та модернізовано на суму 159 423 тис.грн. Сума зносу виробничих основних
засобів на 30.09.2013 року – 754 999тис.грн.
4.3 Витрати на поточний та капітальний ремонт за 9 місяців 2013 року склали 447 968
тис.грн. тис. грн., що менше в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року на 133 231 тис.
грн. або 22,9% (звіт 9 місяців 2012 року – 581 199 тис.грн), з них:
- витрати по ремонтах господарським способом зменшились на 120 317 тис.грн. або на
22,7% в основному за рахунок елемента «матеріали» на 112 366 тис.грн. або на 33,6%
(зменшення обсягів робіт).
- витрати по ремонтах підрядним способом зменшились на 12 914 тис.грн. або на
25,5% переважно за рахунок зменшення програми деповського ремонту вантажних
вагонів та ремонту колійних машин в умовах депо.
4.4. Основних засобів наданих в заставу немає.
4.5. Інформація станом на кінець звітного періоду про: залишкову вартість основних
засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну
(переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують
використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для
продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів,
отриманих за рахунок цільового фінансування.
Відсутні.
4.6. Інформація за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про
зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів.
Сума додаткового капіталу станом на 30.09.2013р. зменшилася проти початку року на
6 695 тис. грн. (зменшення на 10 242 тис.грн. за рахунок списання доходу від безкоштовно
одержаних необоротних активів у сумі, пропорційній сумі нарахованої амортизації та
збільшення на 3 547 тис.грн. за рахунок надходження безкоштовно одержаних
необоротних активів та створення фонду розвитку виробництва).
Сума капіталу в дооцінках станом на 30.09.2013р. зменшилась проти показника на
початок року на 451 783 тис.грн., у т.ч. за рахунок списання дооцінки необоротних активів
у сумі 436 685 тис. грн.
4.7. На 30.09.2013 року вартість незавершених капітальних інвестицій складає 504
190тис.грн., в тому числі у капітальне будівництво – 478 321 тис.грн., створення,
виготовлення, модернізацію, придбання необоротних активів – 25 869тис.грн.
4.8. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину
групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або
організаційної залежності.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Облікова кількість штатних працівників (осіб) станом на 30.09.2013 – 44 888 чол
Середньоблікова кількість штатних працівників (осіб) за 9 місяців 2013 складає - 44
043 чол., що менше звіту аналогічного періоду 2012 року на 2 454 чол. Зменшення
відбулося за рахунок приведення чисельності штатних працівників до обсягів виконуємих
робіт.
Фонд оплати працi штатних працівників за 9 місяців 2013 року – 1 557 693,9 тис. грн.
До звіту відповідного періоду минулого року фонд оплати праці збільшено на 28 040,8 тис.
грн. за рахунок підвищення посадових окладів та тарифних ставок.
Фонд оплати праці та кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі:
- зовнішні сумісники – 1186,3 тис. грн (63 особи);
- працюючі за цивільно - правовими договорами 19591,6 тис. грн (1134 особи).
5.2. Правочинів чи зобовязань Південної залізниці, що стосуються можливості участі
працівників залізниці у її статутному капіталі - не було.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
6.1. Протягом звітного періоду змін в компетенції органів емітента, їх персональному
складі, відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента, не було
6.2.Посадові особи емітента не володіють частками в статутному капіталі. Посадові
особи емітента не мають непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Зміни в
персональному складі посадових осіб протягом звітного періоду не відбувались.
Основні дані про посадових осіб емітента
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6.3 Даних про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах
емітента не має.
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6.4. Інформація щодо наведених нижче обставин:
- процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності,
в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на
момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення
справи про банкрутство – не відбувались;
- наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи
злочини у сфері господарської, службової діяльності – не має.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників
істотної участі емітента
7.1. Згідно статуту Державне підприємство «Південна залізниця» створене згідно із
статтями 1, 4 Закону України "Про залізничний транспорт", засноване на державній
власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України (Орган
управління майном) та підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту
України (Укрзалізниця).
7.2. 100% державна власність
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
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Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими
особами
8.1. Протягом звітного періоду не було укладено ніяких правочинів між емітентом або
його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і
власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу або
з іншими афілійованими особами вищезазначених осіб.
8.2. Протягом звітного періоду операції з афілійованими особами не відбувались.

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового
врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1. Судових процесів, процедур досудового врегулювання спору (які включають
вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації
емітента (меншого з цих двох показників)), у яких учасником виступає емітент, його
відокремлені підрозділи інші посадові особи емітента які стосуються господарської або
фінансової діяльності емітента у звітному - не було.
Провадження у звітному періоді про банкрутство щодо емітента не порушувались.
9.2. За 9 місяців 2013 року отримано штрафних санкцій – 2105 тис.грн.
За 9 місяців 2013 року до бюджетів всіх рівнів залізницею сплачено штрафних санкцій
у розмірі 439 тис. грн., в т.ч.:
- до державного бюджету – 390тис. грн.;
- до місцевого бюджету – 16тис. грн.;
- до державних цільових фондів – 34 тис. грн.

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1. Інформацію про акції емітента:
10.1.1. Випуск акцій не здійснювався.
10.1.2. Додаткового випуску акцій не було.
10.1.3. Рішення провести додатковий випуск акцій у поточному році не приймалося.
10.1.4. Рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій не приймалося.
10.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
10.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента (окрім
акцій) окремо за випусками, цінні папери яких знаходяться в обігу, випусками, реєстрацію
яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або
виконані неналежним чином.
Знаходяться в обігу облігації випуску Південної залізниці:
1. Випуск серії В - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у
бездокументарній формі існування.
Свідоцтво № 161/2/11, дата реєстрації 20.10.2011, видане Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 14.06.2012 року;
Кількість - 300 000 (триста тисяч) шт.
Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн.
Загальна номінальна вартість 300 000 000 (триста мільйонів) грн.
Кредитний рейтинг випуску облігацій серії В: uaA (стабільний), визначений за
національною рейтинговою шкалою (Україна) 31.08.2011; оновлений 27.09.2013 - рівень
uaA (стабільний). Рейтингове агентство: ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг»
Права, що надаються власникам облігацій:
• купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку
цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про
реєстрацію випуску облігацій;
• отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
• отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість
облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
Розмір відсоткового доходу складає 14,5 % річних. Відсотки по облігаціях
нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91
календарний день. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті
України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АТ «УкрСиббанк»)
на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на
кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та
наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою: 04070, м. Київ. вул.
Андріївська, 2/12.
У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими
повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума
депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не
нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює
після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання
відповідної суми коштів.
Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через
уповноваженого Емітентом Платіжного агента АТ «УкрСиббанк» на підставі зведеного
облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті
погашення облігацій, за адресою: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12. Телефон: (044)
585-01-20, (044) 585-01-32. Факс: (044) 537-50-27.
Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року.
Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року.
При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно
виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.

На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 27 жовтня 2014 року
Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого
законодавства України та умовами випуску.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести
належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в
депозитарії до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після
цього Емітент протягом 2 (двох) банківськів днів перераховує грошові кошти на поточні
рахунки власників облігацій.
Облігації серії В забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками
облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних
зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
- виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки,
визначені у проспекті емісії облігацій.
Поручителями є:
1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м.
Київ, вул. Лисенка, буд.6
2) ДП "Донецька залізниця" код ЄДРПОУ 01074957 , 83000, Україна, м. Донецьк, вул.
Артема, 68
3) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул.
Пантелеймонівська, 19
4) ДТГО "Львівська залізниця" код ЄДРПОУ 01059900 , 79007, Україна, м. Львів, вул.
Гоголя, буд.1
5) ДП «Придніпровська залізниця» код ЄДРПОУ 01073828, 49602, Україна, м.
Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, буд.108
Можливість обміну облігацій на власні акції емітента не передбачено.
2. Випуск серії С - облігації підприємств, відсоткові, іменні, забезпечені порукою у
бездокументарній формі існування.
Свідоцтво № 255/2/12, дата реєстрації 20.10.2012, видане Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 27.05.2013 року;
Кількість - 330 000 (триста тридцять тисяч) шт.
Номінальна вартість одного цінного паперу 1000,0 (одна тисяча) грн.
Загальна номінальна вартість 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) грн.
Кредитний рейтинг випуску облігацій серії С: uaA (стабільний), визначений за
національною рейтинговою шкалою (Україна) 13.02.2013- рівень uaA (стабільний);
оновлений 27.09.2013 - рівень uaA (стабільний). Рейтингове агентство: ТОВ «Рейтингове
агентство «ІВІ-Рейтинг»
Права, що надаються власникам облігацій:
• купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку
цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про
реєстрацію випуску облігацій;
• отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
• отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість
облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
• пред’явити Емітенту облігації серії С для викупу;
• здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
Розмір відсоткового доходу складає 19 % річних. Відсотки по облігаціях нараховуються
відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 календарний
день. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні)
через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АБ «Експрес-Банк») на підставі
зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець
операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та
наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою: 03049, м. Київ, проспект
Повітрофлотський, буд.25.
У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими
повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума

депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не
нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює
після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання
відповідної суми коштів.
Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через
уповноваженого Емітентом Платіжного агента АБ «Експрес-Банк» на підставі зведеного
облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті
погашення облігацій, за адресою: 03049, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд.25.
Телефон: (044) 248-85-85. Факс: (044) 248-85-44.
Дата погашення облігацій: 09 листопада 2015 року.
При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно
виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.
На підставі зведеного облікового реєстру, який складається на кінець операційного
дня, що передує даті погашення облігацій, Емітент виплачує власникам облігацій належні
їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.
Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести
належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в
депозитарії до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після
цього Емітент перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.
Облігації серії С забезпечені порукою. Поручителі зобов'язуються перед власниками
облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом наступних
зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме:
- виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки,
визначені у проспекті емісії облігацій.
Поручителями є:
1) ДТГО «Південно-Західна залізниця» код ЄДРПОУ 04713033 , 01034, Україна, м.
Київ, вул. Лисенка, буд.6
2) ДП "Одеська залізниця" код ЄДРПОУ 01071315 , 65012, Україна, м. Одеса, вул.
Пантелеймонівська, 19
3) ДП «Придніпровська залізниця» код ЄДРПОУ 01073828, 49602, Україна, м.
Дніпропетровськ, пр-т Карла Маркса, буд.108
Можливість обміну облігацій на власні акції емітента не передбачено.
Скасування реєстрацій випусків у звітному періоді не було.
Випусків, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане
неналежним чином (дефолт) - немає.
10.2.2. Інформацію про забезпечення за облігаціями кожного випуску.
1. Облігації сері В відповідно до договору поруки забезпечуються порукою наступних
Поручителів:
- Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код
за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Лисенка, Б.6,
зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
29.12.1997 р.,;
- Державного підприємства «Донецька залізниця» код за ЄДРПОУ: 01074957,
місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул.
Артема, 68, зареєстровано: Виконавчим комітетом Донецької міської ради 18.05.1998 р.;
- Державного підприємства «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828,
місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла
Маркса, будинок 108, зареєстровано: Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської
ради 30.12.1991 р..;
- Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315,
місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19,
зареєстровано: Виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998 р.;
- Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» код за
ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул.. Гоголя,
буд.1 , зареєстровано: Виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992 р.

Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному у обсязі солідарно
відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення
облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та
строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості
випуску облігацій, який становить 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.
Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів
Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає
2. Облігації сері С відповідно до договору поруки забезпечуються порукою наступних
Поручителів:
- Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код
за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Лисенка, Б.6,
зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
29.12.1997;
- Державного підприємства «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828,
місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла
Маркса, будинок 108, зареєстровано: виконавчим комітетом Дніпропетровської міської
ради 30.12.1991;
- Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315,
місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19,
зареєстровано: виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998;
Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному у обсязі солідарно
відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення
облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та
строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості
випуску облігацій, який становить 330 000 000 (триста тридцять мільйонів) гривень.
Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів
Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає
10.2.3. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного
періоду перебувають у процесі розміщення - немає.
10.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів у поточному році.
- вид цінних паперів, форма існування, форма випуску цінних паперів, які
передбачається розмістити - іменні, відсоткові, забезпечені облігаці серії D, E, F, G,
бездокументарна;
- номінальна вартість цінних паперів, загальна кількість і загальна номінальна вартість
цінних паперів, які передбачається розмістити:
- номінальна вартість цінних паперів, які передбачається розмістити - 1000,0 грн;
- загальна кількість цінних паперів, які передбачається розмістити - 220 000 шт, у тому
числі:
Серії D – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
Серії E – 50 000 (п’ятдесят тисяч) штук;
Серії F – 60 000 (шістдесят тисяч) штук;
Серії G – 60 000 (шістдесят тисяч) штук.
- загальна номінальна вартість цінних паперів, які передбачається розмістити - 220 000
000,0 грн., у тому числі:
Серії D – 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
Серії Е – 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
Серії F – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.
Серії G – 60 000 000,00 (шістдесят мільйонів) гривень.

- мета додаткового випуску цінних паперів - Використання фінансових ресурсів,
залучених від продажу облігацій буде спрямовано на капітальні вкладення, у тому числі
на оновлення і модернізацію основних фондів з метою досягнення їх
конкурентоспроможності на зовнішньому i внутрішньому ринках та на удосконалення
системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України; погашення
заборгованості за запозиченнями; поповнення обігових коштів.
10.3. В лістингу знаходяться відсоткові, іменні, забезпечені облігації Південної
залізниці у бездокументарній формі;:
- серії В згідно рішення № 1402/2012/02 операційного управління ПАТ «Фондова біржа
ПФТС» від 14 лютого 2012 року про переведення відсоткових іменних забезпечених
облігацій Південної залізниці до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у
відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуло
чинності з 15 лютого 2012 року.
Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального
розміру випуску облігацій серії В складає 100%.
Випуск облігацій серії В Південної залізниці зареєстровано Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 161/2/11, дата видачі
свідоцтва – 14 червня 2012 року.
Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 300 000
(триста тисяч) штук.
Організатор торгівлі : Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС”;
Договір, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів
емітента: від 14 лютого 2012 року б/н з ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
- серії С згідно рішення № 3005/2013/1 операційного управління ПАТ «Фондова біржа
ПФТС» від 30 травня 2013 року про переведення відсоткових іменних забезпечених
паперів ДП «Південна залізниця» до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у
відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».
Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального
розміру випуску облігацій серії С складає 100%.
Випуск облігацій серії С Південної залізниці зареєстровано Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку 30 жовтня 2012 року за № 255/2/12, дата видачі
свідоцтва – 27 травня 2013 року.
Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 330 000
(триста тридцять тисяч) штук.
Організатор торгівлі : Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС”;
Договір, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів
емітента: від 28 травня 2013 року б/н з ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
10.4. Південна залізниця не є акціонерним товариством.
10.5. Повне найменування та місцезнаходження особи, що веде облік права власності
на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид
діяльності.
В серпні 2013 року укладено договір про обслуговування емісії цінних паперів з
депозитарієм - Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України»
(ідентифікаційний код 30370711, місце та дата проведення державної реєстрації –
Шевченківська
районна
у місті
Києві
Державна
адміністрація
17.05.1999,
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка., 3, тел. (044) 279-60-51. Ліцензія
ДКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів серія АВ № 581322 від 25.05.2011, строк дії ліцензії
з 19.09.2006 до 19.09.2016). Свідоцтво про державну реєстрацію серії А01 № 795373,
видане 04.05.2011 Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією.
10.6. Цінних паперів емітента, які перебувають в обігу за межами України, немає.
10.7. Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) не випускалися

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (формат pdf)
Фінансова звітність Південною залізницею відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку не складалась.
Фінансова звітність за 9 місяців 2013 року Південною залізницею складена з
урахуванням вимог наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 "Про
затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності", який набрав чинності з 19.03.2013, наведена в форматі
.pdf.
У зв`язку з відсутністю технічної можливості надання звітності у розділах "Баланс" та
"Звіт про фінансові результати" в Узагальнених даних квартальної інформації, відповідно
до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги
до складання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України
від 07.02.2013 №73, вв цьому розділі наведені форми проміжної фінансової звітності за ІІІ
квартал 2013 року в форматі pdf., складені відповідно до вимог вищезазначених
Національних положень (стандарту) бухгалтерського обліку.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій
емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у
тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення
певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози
органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в
майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох
причин.
12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо
майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює
основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента,
ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю
покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати
діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з
багатьох причин.
12.2. За 9 місяців 2013 року залізниця виконала вантажообіг у розмірі 13 776,9 млн. ткм (на 13,4% нижче плану та на 15,3% нижче рівня відповідного періоду 2012 року),
пасажирообіг у розмірі 5 010,9 млн. пас-км (на 0,7% нижче плану та на 1,2% нижче рівня
відповідного періоду 2012 року).
Відправлено 21 323,6 тис. тонн вантажів (на 3,5% нижче плану та на 8,4% нижче
минулорічного показника), перевезено 64 310,2 тис тонн вантажів (на 10,7% нижче плану
та на 15,0% нижче рівня відповідного періоду 2012 року).
Відправлено 49 800,8 тис. пасажирів (на 0,8% нижче плану та на 0,7% нижче рівня
відповідного періоду 2012 року), перевезено 60 435,1 тис пасажирів (на 0,5% нижче плану
та на 0,7% нижче рівня відповідного періоду 2012 року).
12.3. За підсумками фінансово-економічної діяльності за 6 місяців 2013 року залізниця
спрацювала прибутково, з рентабельністю перевезень 5,8%.
Чистий прибуток по залізниці за 6 місяців 2013 року склав 7,422 млн.грн.
Витрати від всіх видів діяльності становлять 5529,4млн.грн., що менше планових
показників на 542,5 млн.грн., та менше за показники 9 місяців минулого року на 2293,5
млн.грн. (на 29,3%).
Протягом звітного періоду освоєння капітальних інвестицій при плані 478 963 тис.грн
фактично склало 446 881 тис.грн., що складає 93% від плану. Джерелом покриття витрат
на капітальні інвестиції є амортизаційні відрахування та залучені кошти.
12.4. Південна залізниця впродовж звітного періоду працювала стабільно, в повному
обсязі забезпечила потреби населення та підприємств у перевезеннях.
Доходи, отримані від всіх видів діяльності, менше запланованих на 9,8 % та зменшені
проти показників 9 місяців 2012 року (7885,4млн.грн.) на 2348,5млн.грн. (на 29,8%),
складають 5536,9 млн.грн.
Середня приведена доходна ставка з перевезень за 9 місяців 2013 року зросла в
порівнянні з аналогічним періодом 2012 року (235,152коп. за 10 прив.ткм ) на 4,9% (за
рахунок зростання тарифів) та склала 246,771коп. за 10 прив.ткм.).
На господарську діяльність та фінансовий стан залізниці в поточному році можуть
вплинути наступні фактори: політична та економічна нестабільність, можливе підвищення
собівартості металопродукції, зростання цін на енергоносії (в т.ч. дизпаливо), матеріали та
послуги.

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що
містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента

Заступник начальника Південної залізниці з
економічних питань

Прізвище, ім'я та по батькові керівника
емітента

Козир Ольга Михайлівна

Посада головного бухгалтера емітента

Начальник фінансово-економічної служби

Прізвище, ім'я та по батькові головного
бухгалтера емітента

Журавель Валентина Кирилівна

Узагальнені дані квартальної інформації

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ
1.1.5. Поштовий індекс
1.1.6. Область

01072609
Державне підприємство "Південна залізниця"
Південна залізниця
Державне підприємство
61052
Харківська

1.1.7. Район

м.Харків
вул. Червоноармійська
7

1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

Виписка серія АГ 111001
02.10.2013
Реєстраційна служба Харківського міського управління
юстиції Харківської області

1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний
капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал
(грн)

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку)

МФО банку

Поточний
рахунок

Валюта

1

2

3

4

Харківська філія АБ "Експрес-Банк"

350716

26007000002 грн

Харківська філія АБ "Експрес-Банк"

350716

26007000002 дол.США

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Вантажний залізничний транспорт

49.20

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення

49.10

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

49.31

Транспортне оброблення вантажів

52.24

Фінансовий лізинг

64.91

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**
* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Чергові

Позачергові

2

3

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*

Повне найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження,
міжміський код,
телефон, факс

Вид
діяльності

Назва
державного
органу, що
видав
ліцензію
або інший
документ
на цей вид
діяльності

1

2

3

4

5

6

Товариство з обмеженою
Товариство з
відповідальністю "Рейтингове обмеженою
агенство "ІВІ-РЕЙТИНГ"
відповідальністю

03680, м.Київ, вул.
Горького, 172, оф.
33262696 1014, тел 044-362-9084, факс 044-521-2015

70.22
Консультування
з питань
комерційної
діяльності й
керування

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Публічне акціонерне
товариство "Фондова біржа
"ПФТС"

01004, м.Київ, вул.
Шовковична, 42-44,
21672206
тел 044-277-50-00,
факс 044-227-50-01

Діяльність з
організації
торгівлі на
фондовому
ринку

Національна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Акціонерне
товариство

Товариство з обмеженою
Товариство з
відповідальністю"Аудиторська обмеженою
фірма "Транс-Аудит"
відповідальністю

79007, м.Львів, вул.
Джерельна,
Аудиторська
31895956
38,тел/факс 032-295- діяльність
76-12

Публічне акціонерне
товариство "УкрСиббанк"

06050, м.Харків, пр.
Московський,
09807750
60,тел/факс 057-23048-54

Діяльність з
цінними
паперами,
брокерська
діяльність,
андеррайтинг

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Публічне акціонерне
Акціонерне
товариство "Акціонерний банк
товариство
"Експрес-Банк"

03049, мКиїв, пр-т
Повітрофлотський,
20053145
25, тел. 044-309-6867

Діяльність з
торгівлі цінними
паперами,
андеррайтинг,
брокерська
діяльність

Національна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Приватне акціонерне
товариство "Національний
депозитарій України"

Акціонерне
товариство

01001, м.Київ, вул.
Б.Грінченка,
30370711
3,тел/факс 044-27960-51

Депозитарна
діяльність
депозитарію
цінних паперів

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

03150, м.Київ, вул.
Предславинська, 28,
19497799
тел 044-594-10-90,
факс 044-594-10-94

Діяльність з
торгівлі цінними
паперами,
андеррайтинг

Державна
комісія з
цінних
паперів та
фондового
ринку

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АвальБрок"

Акціонерне
товариство

Аудиторська
палата
України

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується
емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які

надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних
осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

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

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування

Форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

Кіл
а
(

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

20.10.2011 161/2/11

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку

1000

300000 бездокументарна іменні

300000000.0

30.10.2012 255/2/12

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку

1000

330000 бездокументарна іменні

330000000.0

В
с
об
(

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата
погаше
обліга
9

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата

Вид

Обсяг

Обсяг

Умови обігу та погашення

Найм
нуван
товар
(послу
під як
здійсне
випус
9

випуску

цінних
паперів

випуску

розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

Дата
зарахування
акцій на
рахунок
емітента

1

2

Кількість
акцій, що
викуплено
(шт.)

Дата
реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

Найменування органу,
що зареєстрував випуск
акцій, що викуплено

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

3

4

5

6

7

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків
сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів
цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів
(окремо щодо кожного виду цінних
паперів)

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових
цінних паперів
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

Найменування особи
гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

20.10.2011 161/2/11

Державне територіальногалузеве об`єднання "ПівденноЗахідна залізниця"

047113033 01034, м.Київ, вул. Лисенка, 6

20.10.2011 161/2/11

Державне територіальногалузеве об`єднання "Львівська
залізниця"

01059900 79007, м.Львів, вул.Гоголя, 1

20.10.2011 161/2/11

Державне підприємство
"Одеська залізниця"

01071315

65012, м. Одеса, вул.
Пантелеймонівська,19

20.10.2011 161/2/11

Державне підприємство
"Придніпровська залізниця"

01073828

49602, м. Дніпропетровськ, вул.
Карла Маркса,108

20.10.2011 161/2/11

Державне підприємство
"Донецька залізниця"

01074957

83000, м. Донецьк, вул.
Артема,68

30.10.2012 255/2/12

Державне підприємство
"Придніпровська залізниця"

01073828

49602, м. Дніпропетровськ, вул.
Карла Маркса,108

30.10.2012 255/2/12

Державне підприємство
"Одеська залізниця"

01071315

65012, м. Одеса, вул.
Пантелеймонівська,19

30.10.2012 255/2/12

Державне територіальногалузеве об`єднання " ПівденноЗахідна залізниця"

04713033 01034, м.Київ, вул. Лисенка,6

Облігації відповідно до договорів поруки забезпечуються порукою вказаних
Поручителів

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

1
1. Виробничого
призначення

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

2

3

4

5

6

7

14596175

14023409

14596175

14023409

будівлі та споруди

6575313

6398799

6575313

6398799

машини та
обладнання

2449588

2340666

2449588

2340666

транспортні засоби

3347882

3127965

3347882

3127965

інші

2223392

2155979

2223392

2155979

2. Невиробничого
призначення

144381

142062

144381

142062

будівлі та споруди

131989

130500

131989

130500

3826

3648

3826

3648

18

18

18

18

8548

7896

8548

7896

14740556

14165471

14740556

14165471

машини та
обладнання
транспортні засоби
Інші
Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих
активів

10174135000

10255778000

Статутний капітал

1863255000

1863255000

Скоригований статутний
капітал

1863255000

1863255000

Опис*

Висновок**

Розрахунок вартості чистих активів
відбувався відповідно до
методичних рекомендацій
ДКЦПФР (рішення №485 від
17.11.2004 року) та Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку
"Баланс", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України
31.03.99 №87. Визначення
вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті
активи = Необоротні активи +
Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів - Довггострокові
зобов"язання - Поточні
зобов"язання - Забезпечення
наступних виплат і платежів Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих
активів ( 10174135000 грн) більше
статутного капіталу (
1863255000грн). Це відповідає
вимогам статті 155 п.3 Цивільного
кодексу України

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного
періоду.
Дата
вчинення
дії

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

30.05.2013

03.06.2013

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій
біржі

Фінансова звітність

Баланс
на 30.09.2013
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

Незавершені капітальні інвестиції

020

Основні засоби:
залишкова вартість

030

первісна вартість

031

знос

032

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції

040
045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи:
Виробничі запаси

100

Поточні біологічні активи

110

Незавершене виробництво

120

Готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

- у т.ч. в касі

231

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

Баланс

280

ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

Частка меншості

385

II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

Цільове фінансування

1

Усього за розділом II

420
430

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

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

605

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

1

З рядка 420 графа 4

Сума благодійної допомоги (421)

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2013 року
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
попередній
період

1

2

3

4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СТАТТЯ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

010

Податок на додану вартість

015

Акцизний збір

020
025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

035

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

Валовий:
прибуток

050

збиток

055

Інші операційні доходи

060

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

061

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

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

091

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток

100

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи 1

130

Фінансові витрати

140

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток

170

збиток

175

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від

176

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

177

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток

190

збиток

195

Надзвичайні:
доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Частка меншості

215

Чистий:
прибуток

220

збиток

225

Забезпечення матеріального заохочення

226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника
Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
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

1

З рядка 130 графа 3

Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

Примітки до звітів
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 «Про затвердження
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до
фінансової звітності", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за
№ 336/22868, встановлено, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які
зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми
фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом,
починаючи зі звітності за I квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 "Про затвердження
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 року за N 391/3684 (із змінами) визнано таким, що втратив
чинність.
В цій програмі Форми регулярної квартальної інформації «Баланс» та «Звіт про
фінансові результати» наведені в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31
березня 1999 року N 87 і не відповідають Формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
та Формі №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», затвердженим
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73, тому додатки "Баланс" та
"Звіт про фінасові результати" не заповнюються.
Форми проміжної фінансової звітності Південної залізниці за ІІІ квартал 2013 року
наведені (в форматі pdf) в Розділі ХІ квартальної інформації «Фінансова звітність
емітента».

