Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор

Дегтярьов Олексiй Пилипович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00169845
4. Місцезнаходження
Донецька , -, 84302, м.Краматорськ, вул. Островського, буд. 8
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 594-45-84 6. Електронна поштова адреса
ZonenkolN@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна
інформація
розміщена на
власній сторінці

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку" 82

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.dtek.com/investors_and_partners/asset/pesenergoygol/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет 30.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) 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
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Протягом звiтного року емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
Протягом звiтного року емiтент не користувався послугами рейтингових агенств.
Посада Корпоративного серкретаря Емiтентом не впроваджувалася.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв) - фiзичних осiб не заповнюється оскiльки серед засновникiв Товариства не було
фiзичних осiб.
В таблицi «Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента» не
вказана дата внесення до реєстру-немає даних.
Емiтент не випускав та не розмiщував iнши цiннi папери, крiм акцiй.
Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

X

Емiтент не здiйснював емiсiю iпотечних цiнних паперiв та сертифiкати ФОН.
Вiдповiдно, зазначенi роздiли регулярної рiчної iнформацiї не завнювалися.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
заповнюється, оскiльки Товариством не приймались такi рiшення.
Iнформацiя про дивiденди не заповнюється оскiльки Товариством за результатми роботи у
звiтнiй перiод отримано збитки. Виплата дивiдндiв за попереднi роки теж не здiюснювалась
протягом 2017 року
Форма фiнансової звiтностi "Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)" не
заповнювалася, оскiльки Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 року (дiє
з 19.03.2013 р) скасовано дiю п'яти нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету, склад та принципи пiдготовки
фiнансової звiтностi. Зазначений наказ надав можливiсть права вибору заповнювання рiчної
фiнансової звiтностi чи за формою "Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом)" чи
"Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм рiчної
фiнансової звiтностi Товариством було обрано " Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом)".
Емiтент перейшов на мiжнароднi стандарти фiнансововї звiтностi у 2012 роцi, за звiтний рiку
звiтнiсть Емiтента складена за МФСЗ, вiдповiдно iнформацiя щодо наповнення рядкiв станом
на дату переходу на МСФЗ є нерелевантною для цього звiту та не заповнюється.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№715141
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1995
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
10189584.06
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.0000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.0000000
8. Середня кількість працівників (осіб)
32
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.13 Розподiлення електроенергiї
35.14 Торгiвля електроенергiєю
42.99 Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
2600725115
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПУМБ"
5) МФО банку
334851

6) поточний рахунок
26001962489495
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Нацiональна комiсiя
регулювання
електроенергетики
України(НКРЕ)

Необмежена

Передача електричної енергiї мiсцевими
(локальними)електричними мережами

АГ500325 12.05.2011

Термiн дiї попередньої лiцензiї АБ220516 з датою видачi
08.09.2005 припинена у зв'язку з отриманням нової лiцензiї
Опис АГ500325 з датою видачi 12.05.2011року. Термiн закiнчення
дiї лiцензiї-безстроковий.Термiн початка дiї лiцензiї з
30.10.1996р.

Постачання електричної енергiї за регульованим
тарифом

Нацiональна комiсiя
регулювання
АГ500326 12.05.2011
Необмежена
електроенергiї України
(НКРЕ)

Термiн дiї попередньої лiцензiї АБ220517 з датою видачi
08.09.2005 припинена у зв'язку з отриманням нової лiцензiї
Опис
АГ500326 вiд 12.05.2011року .Термiн закiнчення дiї лiцензiїбезстроковий.Термiн початка дiї лiцензiї з 25.12.1996.

Постачання електричної енергiї за нерегульованим
тарифом

Нацiональна комiсiя
регулювання
АГ500324 12.05.2011
Необмежена
електроенергiї України
(НКРЕ)

Термiн дiї попередньої лiцензiї АБ220518 з датою видачi
08.09.2005 припинена у зв'язку з отриманням нової лiцензiї
Опис
АГ500324 вiд 12.05.2011року.Термiн закiнчення дiї лiцензiїбезстроковий.Термiн початка дiї лiцензiї з 25.12.1996.

На початок роботи: по монтажу, ревiзiї, наладцi,
ремонту та випробуванню електромеханiчного та
енергетичного устаткування, в тому числi
компресорiв, пiдiймальних установок
профiлактичного ремонту высоковольтних двигунiв,
вибухозахищеного та рудников

Комiтет по нагляду за
Дозвiл на
охороної працi
початок 02.08.2001
Теруправлiння
Необмежена
№
держнадзорохоронпрацi
по Донецької областi

Дозвiл на початок№373.01.14.61124припинено у зв'язку з
Опис отриманням нового дозволу № 1132.11.14-40.13.0.Термiн дiї безстроковий

Виконання робiт пiдвищеної не-безпеки: 1. Роботи в
Теруправлiння
дiючих електроуста-новках напругою понад 1000В
Дозвiл №
25.06.2007 Держгiрпромнагляду по
(до 110кВ включно). 2. Зварювальнi
2498.12.14
Донецькiй областi
(електрозварюваль-нi) роботи
Опис

25.10.2017

дозвiл № 0736.07.14-40.13.0 припинено у зв'язку з
отриманням нового дозволу № 2498.12.14 Термiн початка дiї

25.06.2007р. Термiн закiнчення дiї 25.10.2017р.
Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї

експлуатування машин,механiзмiв,устаткування
пiдвищеної небезпеки

Теруправлiння
0412.13.14 19.02.2013 Держгiрпромнагляду по
Донецькiй областi

19.02.2018

Прогнозує продовжити.

Опис

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки:експлуатацiя
Теруправлiння
машин ,механiзмiв,устаткування пiдвищеної
3549.13.14 10.12.2013 Держгiрпромнагляду по
небезпеки
Донецькiй областi

09.12.2018

Прогнозує подовжити дiї дозволу

Опис

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

Місцезнаходження

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

Донецьке регiональне
вiддiлення Фонду
державного майна України
(засновник

83000Україна
м.Донецьк Артема
буд.97

0

13511245

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дегтярьов Олексiй Пилипович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
05.2011-03.2017 – менеджер департаменту з електромереж, керiвник департаменту з технiчного
розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017 26.04.2020 (включно)
9) Опис
18.04.2017 року Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (Протокол №б/н вiд 18.04.2017 року) прийняла рiшення про обрання
(призначення) Дегтярьова Олексiя Пилиповича (паспорт ВА №199926, виданий Пролетарським
РВ УМВС України в Донецькiй областi 26.12.1995 року) на посаду Директора з 27.04.2017 року
по 26.04.2020 року (включно) у зв'язку зi звiльненням Директора Товариства Жукова Дмитра
Вiталiйовича з 26.04.2017 року за згодою сторiн.
Дегтярьов О.П. не володiє акцiями Товариства.
Дегтярьов О.П. обiймав наступнi посади:
05.2011-03.2017 – менеджер департаменту з електромереж, керiвник департаменту з технiчного
розвитку ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
04.2017 по т/ч – генеральний директор ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI»
(мiсцезнаходження 84302 м. Краматорськ вул. Островського, 8), технiчний директор ПАТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» та Генеральний директор ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО
(мiсцезнаходження 84302 м. Краматорськ вул. Островського, 8).
Дегтярьов О.П. не має судимостi (в т.ч. непогашеної) за корисливi та посадовi злочини.Не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Директор є одноосiбним виконавчим органом товариства i здiйснює керiвництво поточної
дiяльностi в межах повноважень визначених Статутом (роздiл17).Наглядова рада обирає та
вiдкликає (звiльняє) особу з посади Генерального директора Товариства,Директора. Особа,що
обирається на посаду Директора строком не бiльш 3(трьох) рокiв. Одна i таж особа може бути
обраною на посаду Директора неодноразово.Директор у випадку його тимчасової
вiдсутностi,пов'язаної iз його вiдрядженням,хворобою або вiдпусткою,має право на строк до 35
днiв призначити особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки та здiйснювати повноваження
Директора Товариства. На термiн, що перевищує 35 днiв, особу, що буде виконувати цi
обов'язки, призначає Наглядова рада (за згодою цiєї особи).
За рiшенням Наглядової ради посадовi повноваження дiйснi з моменту iї обрання або їх
припинення. Директор несе персональну вiдповiднiсть за результатами дiяльностi Товариства,за
виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним рiшення;вирiшує всi питання
дiяльностi Товариства,крiм тих,вирiшення яких вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв та
Наглядової ради Товариства. Трудовий договiр,що укладається з Директором, вiд iменi
Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа,уповноважена на те Наглядовою радою.
Умови працi Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.Розмiр
виплаченої заробiтної плати вiдповiдає умовам трудового договору (контракту). Iншi види
винагород, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувались. Повноваження та обов'язки : всi
питання дiяльностi Товариства,органiзує розроботку та надає на затвердженя Наглядовiй радi
плани( бюджети) та звiтує перед Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства
в строки та у формах, якi затвержено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; наймає та
звiльняє працiвникiв Товариства, органiзує роботу щодо скликання i проведення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, бере участь у колективних переговорах та укладає колективний договiр
вiд iменi Товариства;заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;органiзує
розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури
Товариства,затверджує штатний розклад Товариства;прийняття рiшень:щодо органiзацiї i
ведення дiловодства в Товариствi; щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в
Товариствi ;щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми
особами;щодо ефективного використання активiв Товариства, щодо притягнення до майнової

вiдповiдальностi;самостiйно приймає рiшення про вчинення будь-яких правочинiв,пiдписання
(укладання)договорiв,контрактiв та угод за винятком тих,на вчинення(пiдписання,укладання)
яких,вiдповiдно до цього Статуту,потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв або
Наглядової ради Товариства;вчиняє правочини вiд iменi Товариства в межах повноважень та
компетенцiї, що передбаченi Статутом та чинним законодавством;розробляє та подає на
погодження Наглядової ради Положення про склад,обсяг та порядок захисту вiдомостей,що
становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну iнформацiю. Зобов'язання:виконувати
рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв,Наглядової ради Товариства,прийнятi в межах
повноважень та компетенцiї,встановленої Статутом;дотримуватися вимог Статуту;дiяти в
iнтересах Товариства;не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської
дiяльностi у власних приватних цiлях;не розголошувати iнформацiю,яка включає службову або
комерцiйну таємницю Товариства;своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради щодо
юридичних осiб,у яких вiн володiє 10 та бiльш вiдсоткiв статутного капiталу,обiймає посади в
органах управлiння iнших юридичних осiб,а також про правочини Товариства ,що здiйснюються
або такi,що будуть здiйсненi у майбутньому,та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою
особою;несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,якi заподiянi Товариству його
винними дiями(бездiяльнiстю),якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi
чинним законодавством України. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.Отримував винагороду згiдно
контракту.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цибулiна Тетяна Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1959
5) освіта**
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi, 1983р., "Бухгалтерський облiк та аналiз
господарської дiяльностi", економiст
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi (Головний бухгалтер) ВАТ "ПЕМЕнерговугiлля".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.10.2009 без обмеження термiну
9) Опис
За останнi 5 рокiв: головний бухгалтер, заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi
(з виконанням функцiй головного бухгалтера) Товариства. На посаду головного бухгалтера
призначається особа, яка має вищу економiчну освiту, стаж роботи не менш 3-х рокiв. В посадовi

обов'язки заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi,згiдно наказу введенi
виконання наступних функцiй:органiзацiя взаємодiї з виконавцем послуг з ведення облiку та
складання звiтностi;перевiрка дотримання виконавцем облiкової полiтики i коректностi наданої
фiнансової ,податкової та статистичної звiтностi;пiдписання первинних i платiжних
документiв,фiнансової , статистичної та податкової звiтностi ,звiтностi в соцiальнi фонди,довiдок
та iнших документiв,якi мають обов'язки реквiзит "головний бухгалтер" або "другий
пiдпис";погодження облiкової полiтики фiнансового та податкового облiку; супроводження
податкових перевiрок;органiзацiя документу обороту i архiву первинних документiв. Головний
бухгалтер здiйснює ведення бухгалтерського облiку у вiдповiдно стi iз ЗУ "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження та обов'язки в межах Положення
головного бухгалтера,як заступника директора з економiки та фiнансiв:забезпечення складання
на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi, що передбачають пiдпис головного
бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та
iнструкцiями. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Отримувала винагороду згiдно штатному розкладу. Винагорода в натуральнiй формi не
виплачувалась. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах. Змiн
протягом року не вiдбулись.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової ради представник iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маслов Iгор Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
Д/в
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2012 – 2017 - директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування
- «ДТЕК ЕНЕРГО»); З 10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК
КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням); З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ
«ДТЕК КРИМЕНЕРГО» – по теперiшнiй час - заступник директора з виробництва дирекцiї з
генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (за сумiщенням); з 2017 - по теперiшнiй час Керiвник офiсу зi стратегiчних проектiв ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" .
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 25.05.2016 На посаду обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства
9) Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – Загальнi
збори Товариства) 22.04.2016 року (Протокол №1/2016 вiд 22.04.2016 року), у зв’язку з

закiнченням строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято
рiшення про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осiб:
Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Маслов Iгор Олександрович, серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ
УМВС України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. На посаду призначений на строк до
наступних рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади якi обiймав протягом останнiх пяти рокiв:
2012 –2017 - заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО», директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за
сумiщенням)(мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вул.Льва Толстого, 57);
З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за
сумiщенням) (мiсцезнаходження: АРК Крим, мiсто Симферополь, вул Гаспринського,9);
з 2017 - по теперiшнiй час - Керiвник офiсу зi стратегiчних проектiв ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
(мiсцезнаходження: 01032, мiсто Київ, вул.Льва Толстого, 57).
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Повноваження Голови Наглядової ради визначаються Статутом Емiтента та чинним
законодавством.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв
Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та чинного
законодавства України.
На пiдставi договору з членами Наглядової ради вiд 01.05.2016 р. розмiр виплаченої нагороди
посадовiй особi протягом звiтного перiоду складав двi мiнiмальнi заробiтнi плати щомiсячно.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради представник iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахарук Дмитро Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/в
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв: 05.2011 –
08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК
ЕНЕРГО»); З 08.2014 – по 11.2016 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; 11.2016 - по
теперiшнiй час - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (мiсцезнаходження 01032, м.Київ,
вул. Льва Толстого, 57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 25.05.2016 На посаду обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства
9) Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – Загальнi
збори Товариства) 22.04.2016 року (Протокол №1/2016 вiд 22.04.2016 року), у зв’язку з
закiнченням строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято
рiшення про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осiб:
Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА № 027208, виданий Токмацьким РВ УМВС
України в Запорiзькiй областi 02.09.1995 року. На посаду призначений на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 08.2014 – по 11.2016 - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
11.2016 - по теперiшнiй час - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (мiсцезнаходження
01032, м.Київ, вул. Льва Толстого, 57).
Не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Повноваження Члена Наглядової ради визначаються Статутом Емiтента та чинним
законодавством.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв
Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та чинного
законодавства України.
На пiдставi договору з членами Наглядової ради вiд 01.05.2016 р. розмiр виплаченої нагороди
посадовiй особi протягом звiтного перiоду складав одну мiнiмальну заробiтну плату щомiсячно.
Винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради представник iнтересiв акцiонера DTEK ENERGY B.V.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поволоцький Олексiй Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/в
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посади, якi обiймав Поволоцький Олексiй Валерiйович протягом останнiх п’яти рокiв: З 2010 –
по теперiшнiй час - керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК»
(мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул. Льва Толстого, 57).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.05.2016 25.05.2016 На посаду обраний на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства
9) Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – Загальнi
збори Товариства) 22.04.2016 року (Протокол №1/2016 вiд 22.04.2016 року), у зв’язку з
закiнченням строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято
рiшення про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства таких осiб:
Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт: серiя TT № 079514, виданий Голосiївським РУ
ГУМВС України в мiстi Києвi 26.10. 2011 року. На посаду призначений на строк до наступних
рiчних Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Не
обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження Члена
Наглядової ради визначаються Статутом Емiтента та чинним законодавством.
Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє iнтереси акцiонерiв
Товариства та здiйснює захист їх прав та законних iнтересiв, i в межах компетенцiї, визначеної
Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального
директора Товариства. Наглядова рада Товариства дiє на пiдставi Статуту та чинного
законодавства України.
На пiдставi договору з членами Наглядової ради вiд 01.05.2016 р. розмiр виплаченої нагороди
посадовiй особi протягом звiтного перiоду складав одну мiнiмальну заробiтну плату щомiсячно.
Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій (шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Дегтярьов Олексiй Пилипович

д/в

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Цибулiна Тетяна
Володимирiвна

д/в

100

0.00200

100

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Маслов Iгор Олександрович

д/в

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Сахарук Дмитро
Володимирович

д/в

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

Поволоцький Олексiй
Валерiйович

д/в

0

0

0

0

0

0

100

0.00200

100

0

0

0

Усього

Кількість за видами акцій

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.
(DTEK ENERGY B.V.)

34334895

1077 Нiдерланди Strawinskylaan 1531
Amsterdam Strawinskylaan 1531, Tower B,
Level 15, grid TB-15

3692472

ТОВ"ДТЕК ЕНЕРГО"

34225325

01032 - м. Київ - м.Київ вул. Льва Толстого,
57

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

67.4021

3692472

0

1550725

28.3068

1550725

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

фiзичних осiб - власникiв 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй немає

0
5243197

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0.00000000000

0

0

95.7089

5243197

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

20.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

98.2850
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
Перелiк питань, що розглядалися на рiчних загальних зборах Товариства:
1. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства.
2.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
5.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi. Нарахування
та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi.
6.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв
7.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть.
8.Схвалення вчинених Товариством правочинiв.
Результати розгляду питань порядку денного:
Зборами затверджено регламент роботи, звiт Виконавчого органу Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк, звiт Наглядової ради Товариства за 2016
рiк, рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк, а також прийнятi рвшення: у зв'язку з
вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi, розподiл прибутку не
затверджувати, зв’язку iз вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi,
нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2016 рiк
не здiйснювати, про вчинення правочинiв в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi
протягом одного року з дня проведення цих Загальних, вчинення протягом одного року з дня
проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
зборiв, схвалити договiр поруки, укладений Товариством 3 березня 2017 року (копiя якого
додається), та дiї представника Товариства щодо його укладання на пiдписання.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
26.01.2017
98.2850

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
Перелiк питань, що розглядалися на позачергових загальних зборах Товариства:
1.Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв Товариства.
2.Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв у зв’язку з реструктуризацiєю
кредитних зобов’язань з фiнансовими установами.
3.Про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв з надання поруки.
Результати розгляду питань:
Збори Затвердили регламент роботи позачергових Загальних зборiв Товариства, прийняли рiшення
про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв у зв’язку з реструктуризацiєю кредитних

зобов’язань з фiнансовими установами.
Трете питання порядку денного: РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВIС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

83055 Україна м. Київ Дарницький м. Київ вул. Вишнякiвська, 13, оф.
1

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво №1988

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 22-88-914

Факс

(044) 22-88-914

Вид діяльності

Аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Аудиторською фiрмою у звiтному перiодi надано послуги з аудиту
фiнансової звiтностi емiтента. Факторiв, якi можуть вплинути на
незалежнiсть аудитора вiд емiтента, немає.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м.Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

-

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

дiє без лiцензiї

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Укладено договiр про ублуговування випускiв цiнних паперiв у
формi приєднання. Заява про прєднання до умов договору № ОВ3368 вiд 29.01.2014 року.
ПАТ «НДУ» набув статусу Центрального депозитарiю цiнних
паперiв, дiє на пiдставi Закону України «Про депозитарнi систему
України». При провадженнi депозитарної дiяльностi Центральний
депозитарiй керується законодавством про депозитарну систему
України, в тому числi, але не обмежуючись, Цивiльним кодексом
України, Законом України "Про депозитарну систему України",
Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законом
України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню
тероризму", iншими законами України та нормативно-правовими
актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(далi – Комiсiя) та Нацiонального банку України, а також Правилами,

Регламентом провадження депозитарної дiяльностi Центральним
депозитарiєм цiнних паперiв та Положенням про iнформацiйнотелекомунiкацiйну систему обробки iнформацiї Центрального
депозитарiю цiнних паперiв (далi – Положення про СОI). Згiдно ст.29
Закону України «Про депозитарну систему України» вiд 06.07.2012 р.
iз змiнами та доповненнями, лiцензiя на провадження депозитарної
дiяльностi Центрального депозитарiю, не видається.
ПАТ «НДУ у звiтному перiодi надавав Товариству послуги щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв, формування та надання
реєстрiв власникiв цiнних паперiв (в електронному та паперовому
видi), надання iнформацiйно-консультацiйних послуг.
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

83050 Украина Київська Києво-Святошинський м.Буча бул.
Б.Хмельницького, буд. 6, офiс 253

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №294645

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.12.2014

Міжміський код та телефон

(044) 228-91-65

Факс

(044) 228-91-65

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" надавало послуги
Товариству щодо обслуговування рахункiв в цiнних паперах, що
вiдкритi власникам емiтентом до укладення власниками з
депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в
цiнних паперах,послуги з облiку прав на цiннi папери.

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

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
ПФТС"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004 Україна Київська Печерський м.Київ вул.Шовковична, 42/44

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АД 034421

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

044 277 50 00

Факс

044 277 50 01

Вид діяльності

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

Опис

Строк дiї лiцензiї 05.03.2009-05.03.2019
Укладене договiр про допуск цiнних паперiв до торгiвлi вiд
10.10.2011 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.05.2010

243/1/10

НКЦПФР

UA4000073084

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.860

5478271

10189584.060

100.00000000000

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук)
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Свiдоцтво вiд 25.05.2010 №243/1/10, видане 22.06.2011 року ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" втратило чиннiстьу зв'язку зi змiною типу та
найменування Товиства.
Торгiвля акцiями Товариства в звiтному перiодi здiйснювалась на фондових бiржах та на позабiржовому внутрiшньому ринку. Акцiї емiтента
не перебували в обiгу за межами України. Факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах в звiтному перiодi не
було. Додаткової емiсiї акцiй в звiтному перiодi не було.

XI. Опис бізнесу
Видiл: Пiдприємство ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" було засноване 01.10.1989р.Вiдповiдно до
наказу №127 виробничого об'єднання"Донецьквугiлля" "Про створення пiдприємства
електричних мереж,як структурної одиницi ВО"Донецьквугiлля",та здiйснює електропостачання
шахт,пiдприємств обладнання та шахтних селищ".
Перетворення: 25.12.1995 року наказом№7439 Донецького регiонального вiддiлення Фонду
Державного майна України пiдприємство електричних мереж ВО"Донецьквугiлля" було
перетворено у процесi його приватизацiї в ВАТ "Пiдприємство електричних мережЕнерговугiлля"( ВАТ"ПЕМ-Енерговугiлля").
12 .03.1997 року наказ Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України
№551 вiдмiтив завершення приватизацiї пiдприємства,пiсля цього ВАТ"ПЕМ-Енерговугiлля"
получає свiдоцтво про власнiсть №47 вiд 16.07.1997р,котре посвiдчує,що майно зазначеного
товариства є колективною власнiстю акцiонерiв.
Форма iснування акцiй була документарна. Згiдно Закона України "Про акцiонернi
товариства"Товариством здiйснена дематерiалiзацiя i форма iснування акцiй стала
бездокументарна. У 2011роцi пiдприємство змiнило органiзацiйно правову форму згiдно Закону
України "Про акцiонернi товариства". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд
05.04.2011року,протокол №1 пiдприємство прийняло органiзацiйно-правову форму iз змiною
найменування пiдприємства на Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" скорочено ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ".
Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи 06.04.2011 року.
На пiдприємствi щорiчно проводиться огляд-конкурс з охорони працi мiж структурними
пiдроздiлами,за пiдсумками якого переможцi i призери конкурсу нагороджуються грамотами i
грошовими премiями.12.12.2000 року вiдповiдно до рiшення Великої Ради Нацiонального
конкурсу, що вперше проводиться в Українi,"Лiдер паливно-енергетичного комплексу 2000" в
складi:Комiтету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики
ядерної безпеки,Мiнiстерства палива та енергетики, Вiддiлу фiзико-технiчних пробеми
енергетики НАН України ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" було присвоєно звання лауреату Конкурсу з
нагородженням Дипломом "Лiдер паливно-енергетичного комплексу" в
номiнацiї"Пiдприємство".У 2001 роцi колектив пiдприємства активно включився в пiдготовку i
виконання мiської програми по охоронi життя i здоровья людей на виробництвi i в побутi на
2001-2005роки.
З 2014 року Товариство знаходиться в зонi бойових дiй, якi ведуться в результатi вiйськового
протистояння в рамках АТО Українських вiйськових на тимчасово окупованiй територiї України,
але Товариство не припинило свою дiяльнiсть та згiдно рiшення НС (протокол вiд 20.07.2015 р.)
та наказу змiнило юридичну адресу: м.Краматорськ, Донецька обл., вул.Островського, буд.8.
Рiшенням рiчних загальних зборiв ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" вiд 22.04.2016 р.
прийнято рiшення про змiну типу Тованиства на Приватне акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
Органiзацiйна структура емiтента: ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" являє собою цiлiсний
технологiчний комплекс та складається з апарату управлiння i пiдроздiлiв та структурних
одиниць, пов'язаних мiж собою єдиним виробничим процесом, а саме; Центральний РЕМ,
Пролетарський РЕМ, Петровський РЕМ, Рутченковська енергодiлянка, Моспiнська
енергодiлянка, Вугледарська енергодiлянка. П рАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" є
самостiйним господарюючим суб'єктом, юридичною особою, має свiй самостiйний
баланс,поточнi рахунки в банках, печатку, штампи,товарний знак, символiку, фiрмовий бланк та
iншi реквiзити. Основними професiями на пiдприємствi є:черговий персонал пiдстанцiй,
ремонтний персонал РЕМ i енергодiлянок,водiї спецтехнiки,будiвники.Фiлiй, дочiрних
пiдприємств, представництва та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у складi ПрАТ
"ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" не має. Змiни в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з

попереднiм звiтним перiодом не було.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 136 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 чол.
Фонд оплати працi у звiтному роцi (2017р.) – 15270,5 тис.грн.
Фонд оплати працi у попередньому роцi (2016р.) – 40243 тис.грн.
Факт змiни розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно попереднього року –24972,5
тис.грн.
Не дивлячись на тривалий термiн експлуатацiї устаткування пiдстанцiй, ТП i лiнiй
електропередач воно пiдтримується в технiчно-справному станi, в результатi своєчасного
проведення планових i поточних ремонтiв. Такий результат досягнутий завдяки постiйнiй роботi
по пiдбору i розстановцi кадрiв, як IТР так i робiтникiв, та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв.
На пiдприємствi продовжує дiяти Колективний договiр, укладений на 2007р. - 2008р, до
укладення нового. Прийом на роботу робiтникiв здiйснюється на пiдставi КЗпП України - за
безстроковими та строковими договорами на вакансiї згiдно штатного розкладу. Прийом
здiйснюється на пiдставi заяви робiтника та наказу по пiдприємству.Колективним договiром
передбаченi соцiальнi пiльги для робiтникiв пiдприємства:виходячи з реальних фiнансових
можливостей пiдприємства адмiнiстрацiя може:-проводити часткову компенсацiю,не бiльш за
50% вартостi навчання в учбових закладах спiвробiтникiв або їх дiтей при умовi успiшного
навчання;-надавати робiтникам пiльговi (безвiдсотковi) займи(позики) на умовах передбачених
вiдповiдним Положенням "Про порядок надання пiльгових (безвiдсоткових) позик,якi мають
цiльове призначення ,за рахунок коштiв пiдприємства";-надавати робiтникам путiвки на
санаторно-курортне лiкування або вiдпочинок один раз на два роки з оплатою до 70% суми,без
перевищення 10 прожиткових мiнiмумов,в межах виданих коштiв на цi розходи;-виплачувати
компенса-цiю за проїзд в загальновiдомому транспортi при виконаннi трудових обов'язкiв;кожний працiвник,який входе до облiкового складу пiдприємства має право на надання йому
цiльової одноразової допомоги за рахунок коштiв пiдприємства у випадках передбачених
колективним договiром. Турбота про створення безпечних, здорових i нешкiдливих умов працi
постiйно знаходиться пiд контролем керiвництва пiдприємства i профспiлкового комiтету. Кожен
працiвник, що входить в облiковий склад пiдприємства має право на цiльову одноразову
допомогу в розмирi 1000 грн. за рахунок коштiв пiдприємства, у випадках:втрати здоров'я
працiвником;смерть близьких родичiв;вступ до шлюбу працiвника Товариства;з нагоди
ювiлейної дати;у зв'язку з виходом на пенсiю в розмiрi ередньомiсячного заробiтку по займанiй
посади (професiї), не залежно вiд його розмiру.
За звiтний перiод було надано соцiальних пiльгiв на суму 137,2 тис.грн. У тому числi:
матерiальна допомога робiтникам - 20,7 тис.грн.; полiпшення побутових умов – 89,5 тис.грн;
премiї к ювiлейним та пам’ятним датам – 27 тис.грн
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 136 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 чол.
Фонд оплати працi у звiтному роцi (2017р.) – 15270,5 тис.грн.
Фонд оплати працi у попередньому роцi (2016р.) – 40243 тис.грн.
Факт змiни розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно попереднього року –24972,5
тис.грн.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 136 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 12 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) – 0 чол.
Фонд оплати працi у звiтному роцi (2017р.) – 15270,5 тис.грн.

Фонд оплати працi у попередньому роцi (2016р.) – 40243 тис.грн.
Факт змiни розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно попереднього року –24972,5
тис.грн.
Не дивлячись на тривалий термiн експлуатацiї устаткування пiдстанцiй, ТП i лiнiй
електропередач воно пiдтримується в технiчно-справному станi, в результатi своєчасного
проведення планових i поточних ремонтiв. Такий результат досягнутий завдяки постiйнiй роботi
по пiдбору i розстановцi кадрiв, як IТР так i робiтникiв, та пiдвищенню квалiфiкацiї робiтникiв.
На пiдприємствi продовжує дiяти Колективний договiр, укладений на 2007р. - 2008р, до
укладення нового. Прийом на роботу робiтникiв здiйснюється на пiдставi КЗпП України - за
безстроковими та строковими договорами на вакансiї згiдно штатного розкладу. Прийом
здiйснюється на пiдставi заяви робiтника та наказу по пiдприємству.Колективним договiром
передбаченi соцiальнi пiльги для робiтникiв пiдприємства:виходячи з реальних фiнансових
можливостей пiдприємства адмiнiстрацiя може:-проводити часткову компенсацiю,не бiльш за
50% вартостi навчання в учбових закладах спiвробiтникiв або їх дiтей при умовi успiшного
навчання;-надавати робiтникам пiльговi (безвiдсотковi) займи(позики) на умовах передбачених
вiдповiдним Положенням "Про порядок надання пiльгових (безвiдсоткових) позик,якi мають
цiльове призначення ,за рахунок коштiв пiдприємства";-надавати робiтникам путiвки на
санаторно-курортне лiкування або вiдпочинок один раз на два роки з оплатою до 70% суми,без
перевищення 10 прожиткових мiнiмумов,в межах виданих коштiв на цi розходи;-виплачувати
компенса-цiю за проїзд в загальновiдомому транспортi при виконаннi трудових обов'язкiв;кожний працiвник,який входе до облiкового складу пiдприємства має право на надання йому
цiльової одноразової допомоги за рахунок коштiв пiдприємства у випадках передбачених
колективним договiром. Турбота про створення безпечних, здорових i нешкiдливих умов працi
постiйно знаходиться пiд контролем керiвництва пiдприємства i профспiлкового комiтету. Кожен
працiвник, що входить в облiковий склад пiдприємства має право на цiльову одноразову
допомогу в розмирi 1000 грн. за рахунок коштiв пiдприємства, у випадках:втрати здоров'я
працiвником;смерть близьких родичiв;вступ до шлюбу працiвника Товариства;з нагоди
ювiлейної дати;у зв'язку з виходом на пенсiю в розмiрi ередньомiсячного заробiтку по займанiй
посади (професiї), не залежно вiд його розмiру.
За звiтний перiод було надано соцiальних пiльгiв на суму 137,2 тис.грн. У тому числi:
матерiальна допомога робiтникам - 20,7 тис.грн.; полiпшення побутових умов – 89,5 тис.грн;
премiї к ювiлейним та пам’ятним датам – 27 тис.грн

Емiтент до будь-яких об'єднань не належить.
Емiтент не провадить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб,що мали мiсце протягом звiтного
перiоду, умови та результатiв цих пропозицiй не було.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб,що мали мiсце протягом звiтного
перiоду, умови та результатiв цих пропозицiй не було.
Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2016р.
складена вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, як
цього вимагає Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16
липня 1999 року N 996-XIV зi змiнами та доповненнями та Закон України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008року № 514-VI зi змiнами та доповненнями.

Валюта подання. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень (тис. грн.), всi суми
округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту
Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на
вiдповiднi звiтнi дати. Операцiї, деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної
валюти, перераховуються у функцiональну валюту iз використанням курсу обмiну, чинного на
дату проведення операцiї. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну
валюту Компанiї за обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку
чи збитку за рiк. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних
позицiй, в тому числi до iнвестицiй у капiтал. Вплив змiн курсу обмiну на справедливу вартiсть
дольових цiнних паперiв облiковується як частина прибутку або збиткiв вiд змiни справедливої
вартостi.
Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за справедливою вартiстю. Подальшi
надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту
основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату
працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах
у капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi
вiдносяться на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого
переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього збитку
вiд знецiнення також визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою
амортизацiї, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на
фiнансовий результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу,
переноситься з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання
активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток та збитки вiд вибуття
активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та
визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми,
включенi до iнших резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних
засобiв (включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя
iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та обладнання для передачi електроенергiї 25
Машини та обладнання 20
Меблi, iнвентар,офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби 5-10
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент
вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк
експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме
наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо
Компанiя має намiр використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї.

Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну дату. У випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова
вартiсть зменшується до вартостi використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на
продаж, залежно вiд того, яка з них бiльша.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до
вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на
звiтну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене
оподаткування та вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються
операцiй, якi вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних
доходах або безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi
рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю
або чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається
за методом середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв – за методом перших
надходжень (метод ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити та
дебiторську заборгованiсть.
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на
активному ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих
фiнансових активiв, якi Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. Вони
включаються до складу оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до складу необоротних
активiв.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому
оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у
тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть
того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать
про те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх

грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi
про фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що
не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi
результати.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на
основi минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi
майбутнiх подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за
якi вони були здiйсненi, а передоплати за товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих
товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари або послуги, за якi видана передоплата, не будуть
отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
вiдображаються за номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою
вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух
грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для
розрахунку за зобов’язаннями протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати,
включено до складу iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi
пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додаткову вартiсть. ПДВ в Українi стягується за наступними ставками:
20% при продажу на територiї України та iмпортi товарiв, робiт чи послуг,
0% при вивезеннi/постачаннi товарiв та постачаннi послуг за межi митної територiї Українi.
7% при вивезеннi/постачаннi медичних виробiв на митнiй територiївезеннi/пзгiдноиперелiку,
затвердженому постановою КМУ вiд 23 квiтня 2014 р.
Вiдповiдно до норм ПКУ з 01 сiчня 2016 року Компанiя використовує касовий метод облiку ПДВ
за операцiями з:
постачання електричної / теплової енергiї
передачi електричної / теплової енергiї
розподiл електричної / теплової енергiї.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй
основi iз використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по
позикових коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у
складi поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити
розрахунок за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.

Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань визнаються, коли
Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька
схожих зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть
вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної до одного й того ж класу
зобов’язань, є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо
вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Визнання доходiв. Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї
вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно
визначена. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за
виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi
задоволення яких визнається дохiд: продаж електричної енергiї: доходи визнаються за
вирахуванням податкiв з продажу (ПДВ) пiсля передачi електроенергiї споживачам, вiдповiдно
до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв споживання;
дохiд вiд оренди: дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом
протягом вiдповiдного строку оренди.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, прибутки та збитки вiд курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
5.Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва
та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Резерв сумнiвної заборгованостi. Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської
заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя
використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли
позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про
аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв
на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення
зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов,
що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно

активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення
корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя
використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської
заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних
намiрах та фiнансовому станi Компанiї.
Керiвництво вважає, що Компанiя буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче
пiдприємство. Це припущення ґрунтується на поточних намiрах керiвництва Компанiї. У випадку
нестачi обiгових коштiв для забезпечення операцiйної дiяльностi i виконання поточних
зобов’язань необхiдне фiнансування може буде залучене вiд пов’язаних компанiй, що дозволить
забезпечити стабiльне функцiонування Товариства протягом i бiльше одного року, починаючи зi
звiтної дати
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об’єктивних
ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об’єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює
вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу – це справедлива вартiсть активу
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об’єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити приведену
вартiсть цих грошових потокiв.
Прийняття нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2017
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
? Змiни до МСБО (IAS) 7: "Iнiцiатива з розкриття iнформацiї" Змiнений МСБО (IAS) 7 вимагає
розкриття iнформацiї щодо узгодження руху зобов'язань, що виникають в наслiдок фiнансової
дiяльностi.
? Змiни до МСБО (IAS) 12: Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими
збитками. У змiнах були викладенi вимоги щодо визнання вiдстрочених податкових активiв за
нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Суб'єктовi господарювання необхiдно
визнати вiдстрочений податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають внаслiдок
дисконтування грошових потокiв за борговими iнструментами за ринковими процентними
ставками, навiть якщо вiн очiкує тримати iнструмент до погашення, i жоден податок не буде
сплачений пiсля отримання основної суми боргу. Економiчна вигода, яка втiлюється в
вiдстроченому податковому активах, виникає внаслiдок здатностi власника боргового
iнструменту досягти майбутнiх прибуткiв (незважаючи на наслiдки дисконтування), не
сплачуючи податки на цi прибутки. Вищезазначена поправка не мала суттєвого впливу на
фiнансову звiтнiсть.
Наступнi новi стандарти, що стосуються фiнансової звiтностi, були виданi, але не були схваленi
Європейським Союзом:
? Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ на 2014-2016 роки (випущено 8 грудня 2016 року та
застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року та 1 сiчня 2018
року);
? Iнтерпретацiя IFRIC 22 «Розгляд операцiй з авансових платежiв в iноземнiй валютi» (випущена

8 грудня 2016 року та застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати);
? Iнтерпретацiя IFRIC 23 «Невизначенiсть щодо податкових витрат» (випущена 7 червня 2017 р.
та застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 або пiсля 1 сiчня 2019 р.);
? Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ на 2015-2017 роки (випущено 12 грудня 2017 року та
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що стосуються складання фiнансової звiтностi, були виданi та схваленi
Європейським Союзом, але не були чинними для фiнансових перiодiв, що починаються 1 сiчня
2017 року або пiсля цiєї дати:
? МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року та застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
Новий стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", виданий Правлiнням у липнi 2014
року, є обов'язковим для застосування за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля
цiєї дати. Стандарт замiнює МСБО (IAS) 39, який ранiше регулював операцiї з фiнансовими
iнструментами. Основнi характеристики нового стандарту:
Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у три категорiї:
Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за амортизованою вартiстю;
Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(FVOCI);
Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибуток або збиток ( FVPL).
Класифiкацiя боргових iнструментiв базується на бiзнес-моделi суб'єкта господарювання по
управлiнню фiнансовими активами та/або на грошових потоках за контрактами, якi
представляють собою виключно виплати основної суми та вiдсоткiв (SPPI).
Якщо борговий iнструмент призначений для погашення, то вiн може вiдображатися за
амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає вимогам SPPI. Борговi iнструменти, що
вiдповiдають вимогам SPPI, якi зберiгаються у портфелi, де суб'єкт господарювання має обидвi
цiлi - для збору грошових потокiв з активу та продажу активу, можуть бути класифiкованi як
FVOCI. Фiнансовi активи, якi не мiстять грошових потокiв, якi є SPPI, повиннi оцiнюватися за
FVPL (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi iнструменти бiльше не
вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, але будуть включенi в оцiнку стану SPPI.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити безповоротний вибiр, щоб представити змiни у справедливiй вартостi
в iнших сукупних доходах за умови, що iнструмент не буде розмiщений для торгiвлi. Якщо
iнструмент власного капiталу зберiгається для торгiвлi, змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Стандарт також регулює облiк хеджування i надає чiткi правила для розрахунку резерву на
збитки.
Керiвництво розглянуло всi фiнансовi iнструменти згiдно з новими моделями класифiкацiї та
оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань пiсля первiсного визнання. Вони були перевiренi як за
допомогою тесту бiзнес-моделi, так i SPPI. Керiвництво перевiрило фiнансовi активи на iншi
фундаментальнi змiни - впровадження моделi "очiкуваних кредитних втрат", яка в основному
зосереджується на ризику того, чи не буде збитку, якщо iнструмент стане дефолтним. Пiд час
попереднього аналiзу керiвництво не визначило жодного фiнансового iнструмента, який змiнить
свою класифiкацiю через нову вимогу МСФЗ (IFRS) 9 на основi бiзнес-моделi та тесту SPPI.
Проте реалiзацiя моделi очiкуваного кредитного збитку призведе до збiльшення збиткiв вiд
знецiнення. Це пов'язано з тим, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 Компанiя зобов'язана накопичувати
резерви на суми, якi ранiше були поза аналiзом сумнiвних боргiв за правилами облiкової
полiтики. Зокрема, це стосується фiнансових активiв пов'язаних сторiн та нових фiнансових
активiв вiд третiх сторiн. Керiвництво має намiр завершити свою оцiнку протягом першої
половини 2018 року. На дату пiдписання фiнансової звiтностi за початковою оцiнкою
керiвництва додаткова сума резервiв у зв’язку з вимогами IFRS 9 складає 36 381,3 тис грн.
Компанiя застосовуватиме новi правила ретроспективно з 1 сiчня 2018 р. з практичними

умовами, дозволеними згiдно iз стандартом, та враховує вплив нерозподiленого прибутку станом
на 1 сiчня 2018 р. Порiвняльнi показники на 2017 рiк не будуть перерахованi.
? МСФЗ (IFRS) 15 - Доходи вiд контрактiв з клiєнтами (випущений 28 травня 2014 року та
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
? Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд контрактiв з клiєнтами" (випущений 12 квiтня 2016
року та застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
З 1 сiчня 2018 року Компанiя зобов'язана застосувати МСФЗ 15 "Дохiд вiд контрактiв з
клiєнтами". Новi вимоги стандарту визначають бiльш розширенi вимоги щодо розкриття
складних операцiй, якi складаються з декiлькох елементiв (зобов’язань) . Новий стандарт
запроваджує основний принцип, згiдно з яким дохiд повинен визнаватися, коли товари або
послуги передаються замовнику за цiною операцiї. Будь-якi комплектуючi товари або послуги
(компоненти), якi є вiдокремленими зобов’язаннями, повиннi бут визнаватися окремо, а будь-якi
знижки на контрактну цiну, як правило, повиннi бути розподiленi на окремi елементи. Коли
визнання залежить вiд будь-якої причини, необхiдно визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не
мають суттєвого ризику змiни. Витрати на укладання договорiв з клiєнтами повиннi бути
капiталiзованi i амортизуються протягом перiоду, коли вигоди будуть отриманi вiд договору.
МСФЗ (IFRS) 15 також включає сукупний набiр вимог щодо розкриття iнформацiї, який призведе
до того, що суб'єкт господарювання надаватиме користувачам фiнансовi звiти з повною
iнформацiєю про характер, суму, термiни та невизначенiсть доходiв та грошових потокiв, що
виникають в результатi контрактiв суб'єкта господарювання з клiєнтами.
Керiвництво розглянуло ряд типових договорiв купiвлi-продажу, що використовуються для
потоку доходiв. З урахуванням специфiки бiзнес дiяльностi Компанiї, структури продажiв i
найближче майбутнє розвитку бiзнесу, Керiвництво не очiкує, що договори купiвлi-продажу з
численними зобов'язаннями будуть звичайною практикою для бiзнесу. Отже, менеджмент не
вважає, що МСФЗ 15 принесе суттєвi змiни в правилах визнання продажу, i тому не очiкує, що
новий стандарт може суттєво вплинути на фiнансовi звiти. Тим не менш, менеджмент регулярно
переглядає змiни в бiзнесi, i всi новi або незвичайнi операцiї розглядаються окремо для
належного поводження, визнання та розкриття iнформацiї в фiнансових звiтах.
З метою переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 15. Група прийняла рiшення застосувати
метод, що використовує модифiкований ретроспективний пiдхiд, який означає, що кумулятивний
вплив прийняття буде визнаний у складi нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року i
що порiвняльнi данi не будуть перерахованi. Керiвництво оцiнило, що можливе коригування
залишку нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року не буде мати суттєвого впливу.
МСФЗ (IFRS) 16 - "Оренда" (виданий 13 сiчня 2016 року та застосовується до рiчних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, можливе дострокове використання).
Будь який договiр оренди призводить до того, що лiзингоодержувач отримує право
використовувати актив на початку лiзингу та, якщо оренднi платежi здiйснюються з часом, також
отримувати фiнансування. Вiдповiдно, МСФЗ (IFRS) 16 виключає класифiкацiю лiзингу як
операцiйного або фiнансового, як того вимагає МСБО (IAS) 17, а, навпаки, запроваджує єдину
модель облiку лiзингоодержувача.
Лiзингоодержувачи визнаватимуть:
(a) активи та зобов'язання за всiма видами оренди строком понад 12 мiсяцiв, за виключенням
якщо актив має низьку вартiсть; i
(б) амортизацiю лiзингових активiв окремо вiд процентiв за договорами лiзингу у звiтi про
прибутки та збитки.
МСФЗ (IFRS) 16 суттєво не змiнює вимоги бухгалтерського облiку лiзингодавця в порiвняннi з
МСБО (IAS) 17. Таким чином, лiзингодавець продовжує класифiкувати лiзинг як операцiйну
оренду або фiнансову оренду та по-рiзному облiковувати цi два види оренди.
МСФЗ (IFRS) 16 вимагатиме аби Компанiя визнавала у балансi активи, отриманi в оперативну
оренду, та пов'язанi з ними зобов'язання щодо лiзингу. Хоча поточнi рiчнi зобов'язання щодо
операцiйної оренди несуттєвi,
Компанiя все ще оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16. Менеджмент буде проводити бiльш детальний
аналiз та розкриватиме вплив нового стандарту в фiнансових звiтах за рiк, що закiнчиться 31

грудня 2018 року, що буде порiвняльним перiодом протягом року, коли цей стандарт буде
прийнято. Керiвництво має намiр застосувати спрощений перехiдний пiдхiд i не буде
перераховувати порiвняльнi суми за рiк до прийняття.

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" є регiональним постачальником електричної енергiї та
обслуговує регiон площею майже 82 кв.км. Товариство здiйснює лiцензiйну дiяльнiсть з передачi
електроенергiї мiсцевими (локальними) мережами та постачання електричної енергiї за
регульованим тарифом, шляхом закупiвлi електроенергiї, згiдно з процедурами Договору,
укладеного з компанiєю ДП "Енергоринок".
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" на пiдставi Статуту, отриманих лiцензiй i дозвiльних
документiв на протязi 2017 року виконувало наступнi функцiї:
1. Здiйснювало передачу електроенергiї мiсцевими (локальними) мережами та постачання
електроенергiї споживачам за регульованим тарифом.
2. Надавало послуги з ревiзiї, поточного та капiтального ремонту високовольтних i
низьковольтних електродвигунiв рiзного призначення.
3. Надавало послуги з монтажу, налагодження, ревiзiї пiдземних високовольтних осередкiв,
пристроїв захисту автоматики i телемеханiки даного обладнання.
При здiйсненнi лiцензiйної дiяльностi за 2017 рiк Товариством отримано чистий дохiд вiд
реалiзацiї продукцiї в розмiрi 878,7 млн. грн. без ПДВ, в т. ч .:
активна електроенергiя 876,7 млн. грн. або 99,8%;
реактивна електроенергiя 2,0 млн. грн. або 0,2%;
виручка вiд пiдключення нових споживачiв 0,06 млн. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї склала 816,8 млн. грн., В т. ч .:
витрати на закупiвлю електроенергiї та матерiальнi витрати - 797,4 млн. грн. або 97,6%;
послуги i роботи стороннiх органiзацiй - 3,9 млн. грн. або 0,5%;
витрати на зарплату з вiдрахуваннями - 12,2 млн. гГрн. або 1,5%;
амортизацiйнi нарахування - 3,1 млн. грн. або 0,4%;
iншi витрати - 0,2 млн. Грн.
Рентабельнiсть реалiзованої продукцiї за 2017 рiк склав 1,08%.
Адмiнiстративнi витрати Товариства склали 3,5 млн. грн. з них:
витрати на зарплату з вiдрахуваннями - 0,4 млн. грн. або 11,4%;
послуги i роботи стороннiх органiзацiй - 1,3 млн. грн. або 37,2%;
iншi витрати - 1,8 млн. грн. або 51,4%.
Iншi операцiйнi доходи склали 1358,0 млн. грн., В т. ч.:
доходи вiд вiдновлення резерву дебiторської заборгованостi склали 1 356,3 млн. грн. або 99,9%;
доходи вiд реалiзацiї послуг склали 1,3 млн. грн. або 0,01%;
iншi доходи 0,4 млн. грн.
Iншi операцiйнi витрати склали 876,2 млн. грн. Структура витрат:
нарахування резерву дебiторської заборгованостi 821,3 млн. грн. або 93,7%;
нарахування резерву за судовими позовами 51,7 млн. грн. або 5,9%;
нарахування резерву по капiтальним iнвестицiям 2,3 млн. грн. або 0,3%;
iншi операцiйнi витрати 0,6 млн. грн. або 0,1%.
собiвартiсть реалiзованих послуг 0,3 млн. грн.
Фiнансовi доходи склали 367,4 млн. грн., Фiнансовi витрати 388,7 млн. грн., Iншi витрати 34,3
млн. грн. Податок на прибуток за результатами дiяльностi склав (-) 24,8 млн. грн.
Всього Товариством отримано прибуток у розмiрi 509,5 млн. Грн.
У 2017 роцi корисний вiдпуск електроенергiї споживачам знизився на 11,2 млн. кВт. г. або 1,8%
по вiдношенню до минулого року, а в порiвняннi з бiзнес-планом зниження на 22,4 млн. кВт.год
або 3,6%.
Фактичний ТВЕ в 2017р. склав 0,58% при розрахунковому значеннi 0,9%. Наднормативний ТВЕ
вiдсутня.

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" у ДП "Енергоринок" закупило електроенергiї в 2017 роцi
для реалiзацiї споживачам 625,702 млн. кВт.год на суму 961,7 млн. грн (з ПДВ) за середньою
цiною 1280,88 грн / МВт. (без НДС).
При цьому, оплата за закуплену електроенергiю склала 2089,675 млн. грн., Що вiдповiдає
217,28%.
Через мережi Товариства передано i поставлено власним споживачам 621,882 млн. кВт / год на
суму 1052,221 млн. грн. (з ПДВ), при цьому оплата склала 2089,681 млн. грн., що вiдповiдає
198,6% вiд вартостi вiдпущеної електроенергiї.
Середнiй роздрiбний тариф на електроенергiю для споживачiв склав 1702,7 грн / Мвтчас з
урахуванням ПДВ
Станом на 01.01.18 р пiсля проведення уцiнки балансова вартiсть основних фондiв склала:
первiсна 108,2 млн. грн .;
залишкова 20,5 млн. грн .;
знос 87,2 млн. грн. i становить 81,0%.
Станом на 01.01.2018 року за товари, роботи, послуги поточна кредиторська заборгованiсть
знизилася на 847,5 млн. грн., Заборгованiсть за розрахунками збiльшилася на 74,8 млн. грн., Iнша
поточна заборгованiсть зменшилася на 223,1 млн. грн .
В цiлому за 2017 рiк кредиторська заборгованiсть знизилася на 995,8 млн. грн. (або на 70,7%).
Зниження дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги в 2017 роцi склало 636,4 млн.
грн.
Заборгованiсть за авансами виданими знизилася на 25,0 млн. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками зросла на 16,8 млн. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть зросла на 57,7 млн. грн.
Загальне зменшення дебiторської заборгованостi в 2017 роцi склало 586,9 млн. грн. (або на
51,7%).
Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: згiдно
одержаних лiцензiй окрiм передачi i постачання електроенергiї, пiдприємство надає наступнi
види послуг,пов'язанi з лiцензiйною дiяльнiстю:оперативно-технiчне обслуговування
електромереж ;монтаж, ревiзiя, наладка,ремонт i випробування високовольтних двигунiв. На
балансi компанiї знаходяться: лiнiї електропередачi усiх класiв напруги загальною протяжнiстю 1
316 тис. км; енергосистеми зi встановленою загальною потужнiстю 551,3МВт.
Канали збуту й методи продажу,якi використовує емiтент:канал збуту обмежується Донецькою
областю. Електроенергiя - це товар, який не складується, а реалiзується вiдразу пiсля виробiтки.
У зв'язку з цим, навiть пiдприємства, якi мають можливiсть та засоби сплати за споживчу
електроенергiю, користуються єю в кредит до момента закiнчення розрахункового перiоду
(зняття показникiв розрахункових приладiв облiку та виставлення платижiв на сплату).
Основнi ризики в дiяльностi :неповнiй рiвень сплати споживача за електроенергiю приводить до
ризикообразуючих факторiв:-вiдсутнiсть джерел i механiзму фiнансування екологiчної бронi
електропостачання;-недостатнє фiнансування бюджетних i комунальних органiзацiй;-неприняття
мiр по запобiганню неоплатi в ДП "Енергорiнок";-невиконання споживачами графiка сплати за
спожиту електроенергiю ;-реорганизацiя або банкрутство пiдприємства -боржника;невиконання
споживачем договорiв реструктуризацiї заборгованостi;- крадiжка електроенергiї;- недостовiрний
облiк; не пiдключення нових споживачiв;аварiйнiсть обладнання; зниження об'єму споживання
електроенергiї споживачами.Наслiдок реалiзацiї риска:зменшення грошового потоку,
банкрутство пiдприємства. Основними факторами ризику, що впливають на дiяльнiсть
товариства, є нестабiльнiсть в економiчнiй ситуацiї в державi, недосконалiсть та змiннiсть
податкового законодавства, iнфляцiйнi процеси в економiцi України, подальше зниження
фiнансової спроможностi споживачiв
Заходи щодо зменшення ризикiв,:звернення керiвництва в КМУ, Мiнiстерство вугiльної
промисловостi щодо вирiшення проблеми збiльшення заборгованостi за спожиту
електроенергiю;-стягнення заборгованостi через суд;-пiдписання договорiв по погашенню
заборгованостi пiдприємств вугiльної промисловостi, тепло i водопостачання вiдповiдно до
ПКМУ №108 вiд 27.02.08 i №440 вiд 25.04.08;-реалiзацiя дебiторської i кредиторської

заборгованостi в рамках ЗУ 2711-IV вiд 23.06.05г.;-повне або часткове вiдключення пiдприємствнеплатникiв;-заключение договорiв реструктуризацiї з ДП "Енергоринок",з пiдприємствами
боржниками;аналiз ефективностi та економiчностi заходiв "Програми пофiдерного контроля
збитка електроенергiї в мережах ПрАТ " ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", направити
повiдомлення споживачам про порядок дотримання вимог правил охорони електричних мереж .
Органiзувати розмiщення в ЗМI нформациi про порядок дотримання вимог правил охорони
електричних мереж, небезпеки ураження електричним струмом i правової вiдповiдальностi за
нанесення збитку електромережевому господарству.
Заходи захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту : для захисту та
полiпшення фiнансово-господарського стану i пiдвищення ефективностi енергопостачальної
дiяльностi провадяться наступнi заходи: для запобiгання розкрадання,а також без облiкового
споживання електроенергiї промисловими споживачами,упроваджується метод поузлового
балансу, система контролю.Розширення виробництва та ринок збуту-через канали збуту емiтент
здiйснює послуги по лiцензiям дiяльностi, дозволам та свiдоцтвам; основними функцiями
пiдприємства є здiйснення безперервного постачання електроенергiї споживачам по
регульованим тарифам м. Донецька та Донецької областi.
Статутом ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" передбачено 146 видiв дiяльностi.
Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн: джерела сировини це лiцензiати по
виробництву електроенергiї на ГЕС, ТЕЦ та блок-станцiях, члени ОРЕ такi,як Кураховська ТЕС,
Зуєвська ТЕС,Запорiззська атомна станцiя, та iншi ,котрi виробляють електроенергiю та
поставляють на Оптовий ринок електричної енергiї
України(ОРЕ). Оптовий постачальник електроенергiї - державне пiдприємство "Енергоринок",
яке виконує функцiї коммерческого оператора ОРЕ,знаходяться пiд контролем держави та
управляются Мiнiстерством палива та енергетики.Доступнiсть та дiнамика цiни електричної
енергiї -за регульованим та нерегульованим тарифом. Основнi витрати пов'язанi iз закупiвлею
електроенергiї в ДП "Енергоринок. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, його
положення на ринку:розробкою нових технологiй, нових товарiв емiтент не здiйснює, тому його
положення на ринку, це закупiвля електроенергiї на ОРЕ України згiдно з процедурами
Договору, укладеного мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України.
Протягом 2017 року нової технологiї не впроваджувалось, але ж дiє такi, як: лiнiя ЛЕП-0,4 кВ та
установка електронних лiчильникiв облiку; система повiдомлення абонентiв про заборгованiсть
за спожиту електроенергiю шляхом розсилки SMS-повiдомлень на мобiльнi телефони абонентiв,
а також прийом показника та звiрка.
Iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
емiтент:енергетика є загальновизнано ведучою галуззю промисловостi,яка забезпечує високий
вiдсоток зайнятостi працездатного населення, сприяє постiйному вдосконаленню кадрового
потенцiалу, укрiплює економiчну незалежнiсть держави та в даної галузi грає вирiшальну роль в
реалiзацiї досягнень науково-технiчного прогресу у всiх областях господарства. Особливо гостро
в електроенергетичної галузi стоїть проблема пiдвищення рiвня оплати за споживчу
електроенергiю,як промисловими,так i населенням за отриману електроенергiю.Вiдсутня
пiдтримка вугiльних пiдприємств України з боку уряду i невиконання i, як наслiдок, зниження
обсягiв бюджетного фiнансування вугiльної галузi. Оскiльки вугiльнi пiдприємства України є, в
основнiй своїй масi збитковими, то шахти на теперiшнiй час не мають нагоди розраховуватися за
споживчу електроенергiю.
Iнформацiя про конкуренцiю в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента. На
сьогодняшнiй день в областi дiє чотири енергопостачальнi компанiї, якi займаються постачанням
електроенергiї за регульованим тарифом. Це ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ПрАТ " ДТЕК
ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", ДФ ДП "Регiональнi електричнi мережi", ТОВ "ДТЕК Високовольтнi
мережi". Найбiльш впливовим конкурентом з передачi електроенергiї для ПрАТ " ДТЕК ПЕМ- ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" є ТОВ " ДТЕК Високовольтнi мережi". Споживач має право вибирати собi
постачальника електроенергiї.Для збереження приоритету конкурентної боротьби з другими
енергопостачальними компанiями Донецької областi Товариством проводиться робота по
пiдтримцi високого рiвня надання послуг та зручнiстi споживачам: на пiдприємствi працює

сервiсний центр, який надає консультацiї споживачам по всiм зацiкавленим итанням,зв'язаними з
електропостачанням.
Перспективи дiяльностi емiтента на поточний та наступний роки: ПрАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" орiєнтовано на роботу в умовах ринкової економiки. Пiдприємство постiйно
бореться за полiпшення якостi послуг, що надаються,розширення мережi споживачiв. Компанiєю
розроблена "Програми перспективного розвитку електричних мереж ПрАТ " ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi Програма розвитку), що передбачає поетапну реалiзацiю проектiв
реконструкцiї, модернiзацiї та нового будiвництва об'єктiв, впровадження автоматизованих
систем керування мережами компанiї та технологiчними процесами. На пiдприємствi для
отримання замовлень товариство постiйно приймає участь у тендерах ,якi направленi на
забезпечення експлуатацiї споживання,закупка обладнання та програмного
забезпечення,упроваджує автоматизовану систему комерцiйного облiку електроенергiї в
багатоповерхових будинках. Ця технологiя дозволить дистанцiйно вiдключати споживачiвнеплатникiв, а також обмежувати споживану ними потужнiсть. Кiлькiсть постачальникiв за
основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi
постачання. Основним постачальником сировини на ОРЕ України- лiцензiати ДП "Енергоринок".
Основне придбання активiв здiйснювалася на територiї Українi. Протягом усього перiоду, що
аналiзується, за останнi п’ять рокiв, питому вагу в активах товариства мали основнi засоби,
запаси та дебiторська заборгованiсть. При цьому запаси використовуються виключно в
операцiйнiй дiяльностi товариства. Збiльшення запасiв є слiдством дiнамичного зростання
об`ємiв виробництва. Дебiторська заборгованiсть також пов`язана з поточною дiяльнiстю
товариства.
У звiтному перiодi обмежень, що до використання майна Товариства не було. Компанiя
облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi надходження основних засобiв
облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту основних засобiв включає
витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених самою
Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та вiдповiдної
частини виробничих накладних витрат. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки
показується за кредитом в iнших резервах у капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення
балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого
активу, вiдноситься на iншi резерви у капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки
зменшення балансової вартостi вiдносяться на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд
знецiнення того самого переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi фiнансового
результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також визнається у складi фiнансового
результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованою на основi переоцiненої
балансової вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий результат, та сумою амортизацiї,
розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переноситься з iнших резервiв на
нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання
активу, як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток та збитки вiд вибуття
активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та
визнаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми,
включенi до iнших резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Для розвитку електричних мереж, що живлять промислових i побутових споживачiв, пiдвищення
надiйностi схем електропостачання об'єктiв м. Донецька i Донецької областi, компанiєю
розроблена комплексна перспективна програма розвитку електричних мереж 0,4-110 кВ, яка

передбачає поетапну реалiзацiю проектiв реконструкцiї, модернiзацiї i нового будiвництва.
План 2018 року передбачає освоїти капiтальних iнвестицiй на суму 6 110,00 тыс. грн. (без ПДВ).
Прiоритетними об'єктами капiтальних iнвестицiї, реалiзацiя яких передбачена в iнвестицiйнiй
полiтицi ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" на 2018 рiк, є:
1. Будiвництво, модернiзацiя i реконструкцiя електричних мереж i устаткування – 2,19 млн.грн, а
саме:
1.1. Технiчне переоснащення та монтаж лiнiй електропередач 0,4-10 кВ – 2,70 млн. грн;
1.2. Модернiзацiя устаткування ПС6 кВ – 0,0 млн. грн.
Джерелами фiнансування iнвестицiйної програми пiдприємства передбачаються:
1.Амортизацiйнi вiдрахування – 2,64 млн. грн.;
2.Доход вiд реалiзацiї реактивної енергiї – 1,76 млн. грн.;
3.Небаланс ТВЕ – 0,445 млн. грн.
Джерелом фiнансування iнвестицiйної програми пiдприємства на 2018 рiк є власнi кошти ПрАТ "
ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" .
Пiдприємство планує значнi iнвестицiї пов'язанi з його господарською дiяльнiстю, на
найближчий час.
Емiтентом розроблена Програма розвитку, що передбачає поетапну реалiзацiю проектiв
реконструкцiї,модернiзацiї та нового будiвництва об'єктiв, впровадження автоматизованих
систем керування мережами компанiї та технологiчними процесами. Програма розвитку є
втiленням технiчної полiтики компанiї, метою якої є забезпечення дiяльностi компанiї вiдповiдно
до умов лiцензiї. Перелiк всiх об'єктiв електричних мереж Емiтента, розташованих у порядку їх
прiоритетностi, є складовою частиною Програма розвитку.
Iнвестицiйна програма на 2018 рiк є черговим етапом реалiзацiї вищезазначеної Програми.
Метою виконання iнвестицiйної програми є:
• Забезпечення якостi надання послуг з передачi електричної енергiї;
• Забезпечення надiйностi передачi електричної енергiї;
• Забезпечення вiдповiдностi електричної енергiї показникам якостi;
• Забезпечення належного технiчного стану об'єктiв електроенергетики шляхом здiйснення
модернiзацiї, реконструкцiї та повної замiни зношених електричних мереж;
• Подальший розвиток електричних мереж шляхом будiвництва нових об'єктiв
електроенергетики; зниження фактичних ТВЕ шляхом реконструкцiї мереж, приведення у
вiдповiднiсть iз нормативною документацiєю точок комерцiйного облiку, органiзацiя точок
технiчного облiку;
• Пiдвищення ефективностi роботи персоналу шляхом автоматизацiї технологiчного процесу;
• Пiдвищення ефективностi застосування автотранспорту та спецтехнiки за рахунок модернiзацiї
iснуючих i придбання необхiдних одиниць технiки;
• Забезпечення вiдповiдно до санiтарних норм умов роботи персоналу Компанiї.

Товариство не мало виконання значних правочинiв та дотримувалось вимог законодавства.
Основнi засоби емiтента включають будiвлi та споруди, виробниче обладнання , меблi, офiсне
обладнання. Знос виробничого обладнання складає 95%. Вагома частина обладнання
розташована у м.Донецьк. Станом на 31.12.2017 року основнi засоби , що розташованi на
тимчасово неконтрольованiй територiї були знецiненi у зв’язку з втратою контролю .
Проблеми ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля": -вiдсутнiсть механiзму вiдключення шахт за
неоплату чи неповну оплату власного електроспоживання iз-за вiдсутностi фiнансування витрат
електроенергiї,спожитої на екологiчну броню;-наявнiсть у товариствi значної дебiторської
заборгованостi вугледобувних пiдприємств за спожиту електроенергiю та кредиторської

заборгованостi за куповану електроенергiю на Оптовому енергоринку України;-вiдсутнiсть
гарантiй Мiнпаливенерго України по сплатi поточного електроспоживання шахтами.Ступень
залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.До цiєї групи факторiв
вiдносяться:значний полiтичний вплив(нестабiльна законодавча та податкова
полiтика);невiдповiднiсть дiючих законодавчих актiв:Правил користування електроенергiєю та
Господарського кодексу України;наявнiсть розбiжностей мiж мiждержавними та галузевими
правилами;вплив нестабiльностi екологiчних умов. На цей час iснує низка проблемних питань,
пов'язаних з технiчним станом обладнання електричних мереж Компанiї, без вирiшення яких
неможливо забезпечити надiйне електропостачання споживачiв вiдповiдно до умов договорiв та
вимог дiючих державних i галузевих нормативних документiв. Найбiльш показовими з цих
питань є: фiзичний знос обладнання внаслiдок тривалого термiну експлуатацiї;моральний знос
обладнання; тривала експлуатацiя комплектних розподiльних пристроїв 6 кВ зовнiшньої
установки;експлуатацiя електричних мереж з порушенням охоронних зон;неповна вiдповiднiсть
схем зовнiшнього електропостачання споживачiв I категорiї вимогам чинних нормативних
документiв;недостатнiсть пропускної спроможностi лiнiй та iснуючих трансформаторних
потужностей для забезпечення навантажень по окремих вузлах. Несвоєчасна оплата
споживачами за спожиту електроенергiю; - Позаоблiкове споживання електроенергiї, як в
побутовому секторi так i iншими споживачами; - Недосконалiсть та нестабiльнiсть енергетичного
та податкового законодавства, а також тарифної полiтики в електроенергетицi. - Недосконалiсть
законодавчої бази при здiйсненнi господарської дiяльностi при закупiвлi товарiв, виконаннi робiт
та наданнi послуг. Суттєва залежнiсть вiд законодавчих або економiчних обмежень (пiльговий
тариф на електроенергiю для населення, обмеження при затвердженнi обгрунтованих та
економiчно виправданих витрат на здiйснення лiцензованої дiяльностi при затвердженнi
тарифiв).
У наслiдок проведення бойових дiй на територiї Донецької областi Товариство недоодержало
грошових коштiв вiд передачi та поставки електроенергiї та понесло збиток вiд АТО. Збиток за
2015 рiк склав 1,1 млн.грн. у тому числi: - витрати на ремонт – 0,2 млн.грн.; - витрати на
матерiали – 0,1 млн.грн.; - витрати на вiдрядження – 0,3млн.грн.; - витрати на оплату працi –
0,5млн.грн.;
Нарахування штрафiв, пенi за 2017 рiк склали 51 671 тис.грн. Вагому частку складають штрафнi
санкцiї за несвоєчасну сплату забов ‘язань за договором купiвлi електроенергiї у
ДП «Енергоринок». Виплати нарахованих санкцiй у 2017 роцi не було.
Фiнансовий стан визначається наявним на пiдприємствi майном та джерелами його фiнансування
i фiнансовими результатами дiяльностi. Товариство дотримується полiтики самофiнансування,
робочого капiталу достатнього для поточних потреб.
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" в 2017 роцi продовжує здiйснювати лiцензiйну дiяльнiсть
по передачi електроенергiї по мiсцевих (локальним) мережах i постачаннi електроенергiї
споживачам за регульованим тарифом. Iншi операцiйнi доходи склали 8,3 млн. грн., в т.ч. доходи
вiд iнших видiв дiяльностi склали: дохiд вiд пiдключення нових споживачiв (пов'язаний з
лiцензiйною дiяльнiстю) склав 0,078 млн .грн. ; доходи вiд реалiзацiї послуг (не пов'язанi з
лiцензiйною дiяльнiстю) склали: ремонти устаткування i електричних машин (робить УРЕМ) 3,5
млн. грн..; технiчне i оперативне обслуговування (для ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ" i ТОВ "ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ") 4,4 млн. грн. Iншi операцiйнi витрати
склали 1000,1 млн. грн. Фiнансовий результат до оподаткування склав (-1081,9) млн. грн.,
податок на прибуток дорiвнює 14,8 млн. грн. Всього по пiдприємству отриманий збиток склав
1096,7 млн.грн.
Загальне зниження фiнансових показникiв Товариства обумовлено проведенням активної фази
АТО в м. Донецьку (вiдсутнiсть необхiдного фiнансування на придбання матерiалiв i
устаткування для своєчасного виконання робiт, вiдсутнiсть можливостей доступу до

пошкоджених об'єктiв, реалiзацiї iнвестицiйної програми у наслiдок не сплати рахункiв за
спожиту електроенергiю споживачами).
Пiдприємство повинне зробити ставки на наступне : - технiчне переоснащення, залучення
новiтнiх технологiй, залучити додаткову групу споживачiв , створити достатнiй фiнансовий
потенцiал .У звiтному 2015 роцi Товариство працювало без припинення дiяльностi ,нiяких
позовiв то Товариства не пред"являлося.Накладення арешту не було.Протягом останнiх трьох
рокiв справи щодо банкрутства Товариства не порушувалося. Дiї по економiчному оздоровленню
(санування) не здiйснювалися.
Укладенi, але не виконанi договори - це, в основному, договори на постачання електричної
енергiї фiзичним та юридичним особам. Iнформацiя про очiкуванi прибутки вiд виконання цих
договорiв вiдсутня.
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - розвиток напрямкiв дiяльностi,
визначених статутом; пошук нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов'язана з
необгрунтованими ризиками. В перспективнi плани Товариства за сприятливих умов (у разi
позитивних тенденцiй на Оптовому ринку електричної енергiї України) є збiльшення сукупної
вартостi чистих активiв та кiлькостi споживачiв,включаючи населення та пiдприємства. Так, в
2017 р. планується запуск проектiв iнвестицiй. Можливi фактори ризику в дiяльностi Товариства:
- економiчнi ризики, у тому числi загальний несприятливий розвиток економiки, iнфляцiя,
загальна низька лiквiднiсть ОРЕ України; - негативнi змiни в законодавствi, у тому числi змiни
податкового законодавства; - набуття чинностi новими нормативними актами i ,щодо банкiвської
дiяльностi, якi змiнюють умови грошового обiгу; - дiї державних та мiсцевих органiв влади, дiї
будь-яких посадових осiб, виникнення будь-яких iнших подiй та/або юридичних фактiв, що
суттєво впливають на прибутковiсть операцiй на ОРЕ України та фондовому ринку України; анулювання або призупинення дiї лiцензiї; - введення режиму надзвичайного стану, режиму
нацiоналiзацiї, експропрiацiї; - вiйськовi дiї, акти громадянської непокори, масовi заворушення,
страйки, локаути; - техногеннi ризики, стихiйнi лиха та природнi катастрофи. Щодо полiпшення
фiнансового стану товариства у 2016 роцi : забезпечення виконання плану по всiх технiкоекономiчних показниках;здiйснення заходiв щодо попередження нещасних випадкiв, полiпшення
умов працi i зниження захворюваностi;забезпечення впровадження й удосконалення форм i видiв
оплати працi. Розроблена "Стратегiя розвитку ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" до 2020
року", яка передбачає подальше нарощування виробничих потужностей пiдприємства для
покриття зростаючого попиту на электро- та теплоенергiю України.
Не зважаючi на iснуючi проблеми, Товариство впевнено, що обраний шлях розвитку забезпечить
досягнення, визначеної Статутом Товариство, стабiльної прибутковостi, задоволення iнтересiв
акцiонерiв Товариства, економiчних та соцiальних потреб працiвникiв
Протягом 2017 року дослiджень та розробок емiтент не здiйснював. На 2018 рiк товариством не
запланованi проведення дослiджень та розробок.
Вiдсутня iнформацiя про судовi процеси, процедури досудового врегулювання спору (якi
включають позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства).
Показники за останнi три роки фiнансовий стан та результати дiяльностi:
2015 рiк: доход (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1472517 тис.грн.
Чистий прибуток-0 грн.; збиток - 1096688 тис.грн.
2016 рiк: доход (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 1194571 тис.грн.
Чистий прибуток-0 грн.; збиток - 938374 тис.грн.

2017 рiк доход (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 878 707 тис.грн.
Чистий прибуток 509 455 грн.; збиток 0 тис.грн.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

27893

20509

0

0

27893

20509

будівлі та споруди

16694

20001

0

0

16694

20001

машини та
обладнання

10895

505

0

0

10895

505

транспортні засоби

3

0

0

0

3

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

301

3

0

0

301

3

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

27893

20509

0

0

27893

20509

Найменування
основних засобів

інші

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

ПАмортизацiя iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою
рiвномiрного зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi
протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та обладнання для переда чi електроенергiї-25 рокiв,
Опис
Машини та обладнання-20 рокiв
Меблi, iнвентар,офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби 5-10 рокiв
Знос основних засобiв складає 82%. Вагома частина обладнання розташована у м.Донецьк.
Станом на 31.12.2017 року основнi засоби , що розташованi на тимчасово неконтрольованiй
територiї були знецiненi у зв’язку з втратою контролю.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

-1547602

-1944143

Статутний капітал
(тис. грн.)

10190

10190

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Чистi активи розраховуються,як рiзниця мiж сумою необоротних активiв,оборотних
активiв,витрат майбутних перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань,короткострокових
зобов'язань,забезпеченням наступних виплат та платежiв,доходiв майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства розрахованих вiдповiдно до методичних
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств,
затверджених протоколом засiдання ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. №485 меньше вiд статутного
капiталу,що не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

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

Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

28196

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

200126

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

2182641

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

2410963

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Iншi поточнi зобов’язання включають: кредиторьку заборгованiсть за товари,
роботи, послуги-1784 167;
поточну кредиторську заборгованiсть за одержаними авансами-4580;
поточна частина довгостроковоi кредиторськ. Заборгованiстi-531;поточнi
забеспечення -52664.

Опис:

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
у натуральній
у грошовій
формі
формі
(фізична од.
(тис.грн.)
вим.**)

Обсяг реалізованої продукції

у відсотках
до всієї
виробленої
продукції

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

№
з/п

Основний вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електроенергiя
активна

659 055тис.
кВтг

1051991

99.7

659 055тис.
кВтг

1051991

100

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Електроенергiя купована

97.6

2

Iншi витрати

2.4

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

Вартість
активів
Гранична емітента
Найменування
Дата
сукупна
за даними
№
уповноваженого
прийняття
вартість
останньої
з/п
органу, що
рішення
правочинів
річної
прийняв рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

1

2

3

Загальнi збори
акцiонерiв ПрАТ
20.04.2017
"ДТЕК ПЕМ
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

4

780000

5

1461352

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

53.4

купiвля
електричної
енергiї за
цiнами та в
об’ємi, якi
визначаються
вiдповiдно до
Договору
мiж членами
Оптового
ринку
електричної
енергiї
України

24.04.2017

Веб-

http://ww

Опис:

20.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi - Товариство) прийняли рiшення (п
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме правочинiв з купiвлi електричної енергiї за цiнам
до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв
мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТIСТЬ ПРАВОЧИНIВ: 780 000 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 1461352 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АКТ
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАС
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ:
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РIШ

Вартість
активів
Гранична емітента
Найменування
Дата
сукупна
за даними
№
уповноваженого
прийняття
вартість
останньої
з/п
органу, що
рішення
правочинів
річної
прийняв рішення
(тис.грн) фінансової
звітності
(тис. грн)

1

2

2

3

рiчнi Загальнi
збори акцiонерiв
20.04.2017
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

4

570000

5

1461352

Співвідношення
граничної
сукупної
вартості
правочинів до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет
правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

39

продаж
електричної
енергiї за
цiнами та в
об’ємi, якi
визначаються
вiдповiдно до
договорiв iз
споживачам

24.04.2017

Веб-

http://ww

Опис:

20.04.2017 рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi - Товариство) прийняли рiшення (п
попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, а саме правочинiв з продажу електричної енергiї з
вiдповiдно до договорiв iз споживачами, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 570 000 000 (п’я
урахування ПДВ.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТIСТЬ ПРАВОЧИНIВ: 570 000 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 1461352 тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI АК
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧАС
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РIШЕННЯ:
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ РIШ

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

3

рiчними
Загальними
20.04.2017 зборами акцiонерiв
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

Опис:

4

2160000

5

1461352

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

147.8

отримання
поворотної
безпроцентної
фiнансової допомоги

24.04.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi - Товариство) прийнято рiшен
згоди на на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв, щодо вчинення
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул.
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 2 160 000 000 (два мiльярди сто шiст
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТIСТЬ ПРАВОЧИНIВ: 2 160 000 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 1461352 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI А
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧ
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РIШЕН
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ Р

2

рiчними
Загальними
20.04.2017 зборами акцiонерiв
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

2160000

1461352

147.8

надання поворотної
безпроцентної
фiнансової допомоги

24.04.2017

h

Опис:

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi - Товариство) прийнято рiшен
згоди на на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв, щодо вчинення
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 2 160 000 000 (два мiльярди сто шiстд
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТIСТЬ ПРАВОЧИНIВ: 2 160 000 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 1461352 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI А
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧ
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РIШЕН
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ Р

3

рiчними
Загальними
20.04.2017 зборами акцiонерiв
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

2872000

1461352

196.5

забезпечення
Товариством
виконання своїх
зобов’язань або
зобов’язань компанiї
DTEK B.V. або
iнших юридичних
осiб, в яких DTEK
B.V. прямо або
опосередковано є
власником акцiй
та?або iнших
корпоративних прав,
та якi включенi до
перелiку Активiв
DTEK B.V. або
перелiку
Контрольованих
активiв DTEK B.V.,

24.04.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7
затверджених
Загальними зборами
акцiонерiв DTEK
B.V., або iнших осiб,
що можуть бути
заiнтересованi у
вчиненнi
Товариством такого
правочину
вiдповiдно до
законодавства,
чинного на дату
вчинення такого
правочину, за
договорами
фiнансових позик
та/або кредитiв
та/або гарантiй
та/або договорiв
щодо торгового
фiнансування та/або
за договорами
фiнансових
деривативiв
(включаючи валютнi
свопи, процентнi
свопи, валютнопроцентнi свопи,
форварднi контракти,
опцiони, тощо) чи
iнших фiнансових
iнструментiв (в тому
числi випущених
облiгацiй) (надалi –
«Фiнансовi
зобов’язання»)
шляхом укладення
Товариством
договорiв поруки,
гарантiй, застави
майна (майнових
прав) та грошових
коштiв Товариства,
за винятком
договорiв застави
належних
Товариству акцiй чи

8

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7
корпоративних прав,
та/або шляхом
укладення
Товариством
договорiв (угод) про
внесення змiн та/або
пiдтвердження змiн
(у тому числi
доповнень та/або
договорiв про
викладення у новiй
редакцiї) до
зазначенихдоговорiв
поруки, гарантiй,
застави майна
(майнових прав) та
грошових коштiв
Товариства, у зв’язку
iз змiною умов
Фiнансових
зобов’язань за умови,
якщо загальна
гранична сума всiх
таких правочинiв
(включаючи
зазначенi договори
(угоди) про внесення
змiн та/або
пiдтвердження змiн
(у тому числi
доповнення та/або
договори про
викладення у новiй
редакцiї)),
включаючи
правочини, що
вчиняються пiсля
реалiзацiї зазначених
змiн Фiнансових
зобов’язань, не буде
бiльше 100 000 000
(ста мiльйонiв)
доларiв США або
еквiвалента цiєї суми
у будь-якiй валютi
та/або валютах,
визначеного за

8

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

офiцiйним курсом
Нацiонального банку
України на дату
вчинення правочину.
Опис:

20.04.2017 рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi - Товариство) прийнято рiшен
згоди на на вчинення протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв, щодо вчиненн
Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. пр
iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V
DTEK B.V., або iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавс
за договорами фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договор
свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв
«Фiнансовi зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грош
застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорiв (угод) про внесе
доповнень та/або договорiв про викладення у новiй редакцiї) до зазначенихдоговорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових
змiною умов Фiнансових зобов’язань за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких правочинiв (включаючи зазначен
пiдтвердження змiн (у тому числi доповнення та/або договори про викладення у новiй редакцiї)), включаючи правочини, щ
Фiнансових зобов’язань, не буде бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину.
ГРАНИЧНА СУКУПНА ВАРТIСТЬ ПРАВОЧИНIВ: 2 872 000 тис. грн.
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 1461352 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI А
ЗАГАЛЬНА КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ЗАРЕЄСТРОВАНI ДЛЯ УЧ
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» ПРИЙНЯТТЯ РIШЕН
КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ, ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ «ПРОТИ» ПРИЙНЯТТЯ Р

4

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК
15.02.2017
ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

24000

965880

2.48

15.02.2017 року
Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА
ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 24000
тис. грн. ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА
СТАНОМ НА

16.02.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 2.48%
Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВО
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI

5

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК
15.02.2017
ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

24000

965880

2.48

15.02.2017 року
Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА
ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 24000
тис. грн. ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА
СТАНОМ НА
31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 2.48%

16.02.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВО
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI

6

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК
15.02.2017
ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

24000

965880

2.48

15.02.2017 року
Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА
ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 24000
тис. грн. ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА
СТАНОМ НА
31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 2.48%

16.02.2017

h

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВО
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI
7

15.02.2017

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК

64000

965880

6.63

15.02.2017 року
Наглядовою радою

16.02.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

7

8

ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА
ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ: 64000
тис. грн. ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА
СТАНОМ НА
31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 6.63%

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВО
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI

8

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК
15.02.2017
ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

1972.38

965880

0.204

15.02.2017 року
Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА

16.02.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ:
1972.38 тис. грн.
ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА
СТАНОМ НА
31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 0,204%
Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧ
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI А

9

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК
15.02.2017
ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

2640.97

965880

0.27

15.02.2017 року
Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА
ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ:
2640,97 тис. грн.
ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА

16.02.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

СТАНОМ НА
31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО
ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 0,27%
Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧ
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI

Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК
10 15.02.2017
ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

416.667

965880

0.043

15.02.2017 року
Наглядовою радою
ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
(далi - Товариство)
(Протокол б/н вiд
15.02.2017 року)
прийнято рiшення
про надання згоди на
вчинення правочину
iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА
ВАРТIСТЬ МАЙНА
АБО ПОСЛУГ ЧИ
СУМА КОШТIВ,
ЩО Є ПРЕДМЕТОМ
ПРАВОЧИНУ:
416,667 тис. грн.
ВАРТIСТЬ
АКТИВIВ
ТОВАРИСТВА
СТАНОМ НА
31.12.2015: 965 880
тис. грн.
СПIВВIДНОШЕННЯ
ГРАНИЧНОЇ
СУКУПНОСТI
ВАРТОСТI
ПРАВОЧИНIВ ДО

16.02.2017

h

Вартість
Ринкова
активів
вартість
емітента
Найменування
майна або
Дата
за даними
№
уповноваженого послуг, що
прийняття
останньої
з/п
органу, що
є
рішення
річної
прийняв рішення предметом
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що є
предметом
Дата розміщення
правочину, до
особливої
вартості
інформації в
Предмет правочину
активів
загальнодоступній
емітента за
інформаційній
даними
базі даних Комісії
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
6

7

8

ВАРТОСТI
АКТИВIВ: 0,043%
Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi - Товариство) (Протокол б/н вiд 15.02.2017
вчинення правочину iз заiнтересованiстю.
РИНКОВА ВАРТIСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТIВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧ
ВАРТIСТЬ АКТИВIВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 965 880 тис. гр
СПIВВIДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТI ВАРТОСТI ПРАВОЧИНIВ ДО ВАРТОСТI А

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

15.02.2017

16.02.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

18.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.04.2017

24.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

20.04.2017

24.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

21994619

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

02140, Украiна, Київська обл., Дарницький р-н, м. Київ, вул.
Вишнякiвська, буд.13, оф.1

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних
паперів**

----

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
1.2.3. Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В
результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в
перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi
реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Слiд зауважити, що
згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, резервний капiтал
створюється для покриття збиткiв товариства.

Пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився
31.12.2017 р. керiвництво Товариства розглянуло поправки, внесенi до
МСФЗ та новi стандарти МСФЗ, якi введенi та дiють починаючи з
01.01.2017 року i вважає, що вони не мають впливу на фiнансову
звiтнiсть за 2017 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної
полiтичної ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти,
вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть
надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий
стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити
неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi,
яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства
безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовував
припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства
безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання
управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть»
та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що
стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу
господарчої дiяльностi пiдприємства за 2017 рiк встановлено динамiку
зменшення об’ємiв виробництва. Аудитори не знайшли доказiв того,
що управлiнський персонал акцiонерного товариства планує заходи
для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку.
Аудитори дiйшли висновку, що покращення показникiв дiяльностi
Товариства не можливо доки Товариство знаходиться на
непiдконтрольнiй Українi територiї.
Аудитор зобов'язаний проаналiзувати належний характер
використання керiвництвом суб'єкта допущення про безперервнiсть
дiяльностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi та розглянути питання
про наявнiсть факторiв iстотної невизначеностi, якi стосуються
здатностi суб'єкта безперервно продовжувати свою дiяльнiсть i
повиннi бути розкритi у фiнансовiй звiтностi.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним
принципом пiдготовки фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до
припущенням про безперервнiсть дiяльностi суб'єкт розглядається як
такий, що продовжує здiйснювати свiй бiзнес в осяжному
майбутньому i не має намiру або потреби в лiквiдацiї, припинення
торгових операцiй або такий, що звертається за захистом вiд
кредиторiв вiдповiдно до законiв i регулюванням. Вiдповiдно, активи
та зобов'язання враховуються на тiй пiдставi, що суб'єкт зможе
виконати свої зобов'язання i реалiзувати свої активи в ходi свого
нормального бiзнесу.
Основнi принципи фiнансової звiтностi, використанi при пiдготовцi
фiнансової звiтностi, не передбачають явної вимоги, вiдповiдно до
якого керiвництво має спецiально оцiнювати здатнiсть суб'єкта
продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
Керiвництво Товариства не заявляло у своїй звiтностi що має суттєву
невизначенiсть стосовно припущення про безперервнiсть.
Аудитор розглянув належний характер використання керiвництвом
припущення про безперервнiсть дiяльностi. Пiд час перевiрки аудитор
виявив та задокументував докази що дають пiдставу сумнiватись в
невiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi
проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента.
Пiд час проведення аудиту виявлено той факт, що Товариство
знаходиться в зонi бойових дiй, якi ведуться в результатi вiйськового
протистояння в рамках Антитерористичної операцiї Українських

вiйськових на тимчасово окупованiй територiї України, та не
зважаючи на такi дiї Товариство у 2017 роцi виконувало свої прямi
функцiї, враховуючи що внаслiдок бойових дiй пiд час всього перiоду
проведення АТО була виведена з ладу частина активiв Товариства.
У 2017 роцi Товариством була проведена часткова iнвентаризацiя,
оскiльки це наражало на небезпеку працiвникiв Товариства. Тому
аудитори не можуть у повному обсязi пiдтвердити наявнiсть активiв
та зобов’язань Товариства.
В результатi зазначених подiй Товариство втратило частину активiв,
та пiд час складання фiнансової звiтностi за попереднiй рiку на
зазначенi активи був нарахований резерв.
Протягом перiоду Проведення Антитерористичної операцiї, яка на
момент складання цього звiту не була закiнчена, бiльша частина
активiв Товариства залишається на не пiдконтрольнiй Українi
територiї, де час вiд часу проводились активнi бойовi дiї.
Аудитор вважає за потрiбне звернути увагу на те, що в осяжному
майбутньому є вiрогiднiсть втрати, або часткової втрати активiв
Товариства у зв’язку з погiршенням ситуацiї на неконтрольованiй
Україною територiї де розташоване Товариство, що в свою чергу
може призвести до збоїв у нормальному циклi дiяльностi Товариства,
та нарощування збиткiв.
Пiд час проведення рiчного аудиту за 2017 рiк встановлено, що у
звiтному об’єм виробництва знизився на 315 864 тис. грн. У 2017 роцi
Товариство отримало прибуток, однак цей прибуток був отриманий за
рахунок востановлення резерву. Дiяльнiсть Товариства продовжує
бути збитковою.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону У
країни «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi
змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для
покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2017р. резервний
капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку, та у окрему
статтю не видiляється.
Остання оцiнка основних засобiв товариства проводилась у 2011 роцi,
в той час, як у Положеннi про облiкову полiтику зазначено, що
переоцiнка активiв повинна проводитись не рiдше 1-го разу на 3 роки.
Товариство виконало тестування своїх активiв на предмет знецiнення,
як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв». В
результатi цього, аудитори можуть пiдтвердити той факт, що активи
Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою
вартiстю.
Станом на 31.12.2017 року у балансi Товариства вiдображенi
непокритий збиток у сумi 1575414 тис. грн.
Аудитори звертають увагу на те, що на кiнець звiтного перiоду
Товариство не має власного капiталу. Станом на 31.12.2017р.
зобов’язання товариства перевищують його активи бiльш, нiж в 2,8
рази, тобто в Товариствi не достатньо активiв, щоб розрахуватись по
своїх боргах, навiть поточних.
Товариством порушенi вимоги Цивiльного кодексу України, а саме
п.3 ст. 155. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного
фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть
чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру
статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї.
Згiдно Цивiльного кодексу України Товариство пiдпадає пiд
лiквiдацiю (чистi активи меншi за статутний капiтал 3 рiк поспiль),
тобто є вiрогiднiсть дострокового припинення дiяльностi Товариства.
Вiдкрите акцiонерне товариство «ПIДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (скорочено ВАТ «ПЕМ-Енерговугiлля»)
було перетворене в процесi приватизацiї iз пiдприємства електричних
мереж ВО «Донецьквугiлля» згiдно Наказу №7439 вiд 25.12.1995 року

Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного майна.
Засновником товариства є Донецьке регiональне вiддiлення Фонду
Державного майна, котре не має акцiй емiтента. Майно товариства на
пiдставi свiдоцтва про власнiсть №47 вiд 16.07.1997року наказом
Донецького регiонального вiддiлення ФДМ є колективною власнiстю
акцiонерiв.
У 2011 роцi пiдприємство змiнило органiзацiйно-правову форму
згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства». Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 року, протокол
№1 пiдприємство прийняло органiзацiйно-правову форму iз змiною
найменування пiдприємства на Приватне акцiонерне товариство
«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» скорочено ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ». Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю
юридичної особи 06.04.2011року.
Статутний фонд пiдприємства був сформований вiдповiдно до
порядку вiдображення в бухгалтерському облiку i звiтностi операцiй,
пов'язаних iз приватизацiєю й орендою державних пiдприємств,
затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
16.12.1993р. № 109. Станом на 31.12.2017 року Статутнiй фонд
Товариства складає 10190 тис. грн., його подiлено на 5 478 271
простих акцiй (номiнальною вартiстю 1,86 грн. кожна) згiдно статуту.
В обiгу перебуває 5 478 271 акцiя, вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 25.05.2010 № 243/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в
обiгу, не вiдбувалося.
Протягом звiтного перiоду змiни акцiонерiв, частки яких
перевищують 10% статутного капiталу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не було.
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» - Директора ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не знаходяться акцiї ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», тобто доля виконавчого органу ПрАТ «ДТЕК
ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не перевищує 5% у статутному капiталi
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ».
Належний державi пакет акцiй ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», вiдсутнiй.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з
дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано
достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про
вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та
власного капiталу згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, за винятком зауважень, зазначений у цьому параграфi.
Номер та дата договору на проведення
аудиту

Договiр №А-ПЕМ/22.08.17
22.08.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

22.08.2017
19.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

60000

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

21994619

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

02140, Украiна, Київська обл., Дарницький р-н, м. Київ, вул.
Вишнякiвська, буд.13, оф.1

Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України

1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних
паперів**

----

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В
результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в
перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi
реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Слiд зауважити, що
згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, резервний капiтал
створюється для покриття збиткiв товариства.
Пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився
31.12.2017 р. керiвництво Товариства розглянуло поправки, внесенi до
МСФЗ та новi стандарти МСФЗ, якi введенi та дiють починаючи з
01.01.2017 року i вважає, що вони не мають впливу на фiнансову
звiтнiсть за 2017 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної
полiтичної ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти,
вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть
надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий
стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити
неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi,
яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства
безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовував
припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть акцiонерного товариства
безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання
управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть»
та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що
стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть
поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу
господарчої дiяльностi пiдприємства за 2017 рiк встановлено динамiку
зменшення об’ємiв виробництва. Аудитори не знайшли доказiв того,

що управлiнський персонал акцiонерного товариства планує заходи
для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку.
Аудитори дiйшли висновку, що покращення показникiв дiяльностi
Товариства не можливо доки Товариство знаходиться на
непiдконтрольнiй Українi територiї.
Аудитор зобов'язаний проаналiзувати належний характер
використання керiвництвом суб'єкта допущення про безперервнiсть
дiяльностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi та розглянути питання
про наявнiсть факторiв iстотної невизначеностi, якi стосуються
здатностi суб'єкта безперервно продовжувати свою дiяльнiсть i
повиннi бути розкритi у фiнансовiй звiтностi.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним
принципом пiдготовки фiнансової звiтностi. Вiдповiдно до
припущенням про безперервнiсть дiяльностi суб'єкт розглядається як
такий, що продовжує здiйснювати свiй бiзнес в осяжному
майбутньому i не має намiру або потреби в лiквiдацiї, припинення
торгових операцiй або такий, що звертається за захистом вiд
кредиторiв вiдповiдно до законiв i регулюванням. Вiдповiдно, активи
та зобов'язання враховуються на тiй пiдставi, що суб'єкт зможе
виконати свої зобов'язання i реалiзувати свої активи в ходi свого
нормального бiзнесу.
Основнi принципи фiнансової звiтностi, використанi при пiдготовцi
фiнансової звiтностi, не передбачають явної вимоги, вiдповiдно до
якого керiвництво має спецiально оцiнювати здатнiсть суб'єкта
продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
Керiвництво Товариства не заявляло у своїй звiтностi що має суттєву
невизначенiсть стосовно припущення про безперервнiсть.
Аудитор розглянув належний характер використання керiвництвом
припущення про безперервнiсть дiяльностi. Пiд час перевiрки аудитор
виявив та задокументував докази що дають пiдставу сумнiватись в
невiдповiдностi використання управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi
проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента.
Пiд час проведення аудиту виявлено той факт, що Товариство
знаходиться в зонi бойових дiй, якi ведуться в результатi вiйськового
протистояння в рамках Антитерористичної операцiї Українських
вiйськових на тимчасово окупованiй територiї України, та не
зважаючи на такi дiї Товариство у 2017 роцi виконувало свої прямi
функцiї, враховуючи що внаслiдок бойових дiй пiд час всього перiоду
проведення АТО була виведена з ладу частина активiв Товариства.
У 2017 роцi Товариством була проведена часткова iнвентаризацiя,
оскiльки це наражало на небезпеку працiвникiв Товариства. Тому
аудитори не можуть у повному обсязi пiдтвердити наявнiсть активiв
та зобов’язань Товариства.
В результатi зазначених подiй Товариство втратило частину активiв,
та пiд час складання фiнансової звiтностi за попереднiй рiку на
зазначенi активи був нарахований резерв.
Протягом перiоду Проведення Антитерористичної операцiї, яка на
момент складання цього звiту не була закiнчена, бiльша частина
активiв Товариства залишається на не пiдконтрольнiй Українi
територiї, де час вiд часу проводились активнi бойовi дiї.
Аудитор вважає за потрiбне звернути увагу на те, що в осяжному
майбутньому є вiрогiднiсть втрати, або часткової втрати активiв
Товариства у зв’язку з погiршенням ситуацiї на неконтрольованiй
Україною територiї де розташоване Товариство, що в свою чергу
може призвести до збоїв у нормальному циклi дiяльностi Товариства,
та нарощування збиткiв.
Пiд час проведення рiчного аудиту за 2017 рiк встановлено, що у
звiтному об’єм виробництва знизився на 315 864 тис. грн. У 2017 роцi
Товариство отримало прибуток, однак цей прибуток був отриманий за
рахунок востановлення резерву. Дiяльнiсть Товариства продовжує
бути збитковою.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону У

країни «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi
змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для
покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2017р. резервний
капiтал враховується у складi нерозподiленого прибутку, та у окрему
статтю не видiляється.
Остання оцiнка основних засобiв товариства проводилась у 2011 роцi,
в той час, як у Положеннi про облiкову полiтику зазначено, що
переоцiнка активiв повинна проводитись не рiдше 1-го разу на 3 роки.
Товариство виконало тестування своїх активiв на предмет знецiнення,
як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв». В
результатi цього, аудитори можуть пiдтвердити той факт, що активи
Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за справедливою
вартiстю.
Станом на 31.12.2017 року у балансi Товариства вiдображенi
непокритий збиток у сумi 1575414 тис. грн.
Аудитори звертають увагу на те, що на кiнець звiтного перiоду
Товариство не має власного капiталу. Станом на 31.12.2017р.
зобов’язання товариства перевищують його активи бiльш, нiж в 2,8
рази, тобто в Товариствi не достатньо активiв, щоб розрахуватись по
своїх боргах, навiть поточних.
Товариством порушенi вимоги Цивiльного кодексу України, а саме
п.3 ст. 155. Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного
фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть
чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру
статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї.
Згiдно Цивiльного кодексу України Товариство пiдпадає пiд
лiквiдацiю (чистi активи меншi за статутний капiтал 3 рiк поспiль),
тобто є вiрогiднiсть дострокового припинення дiяльностi Товариства.
Вiдкрите акцiонерне товариство «ПIДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (скорочено ВАТ «ПЕМ-Енерговугiлля»)
було перетворене в процесi приватизацiї iз пiдприємства електричних
мереж ВО «Донецьквугiлля» згiдно Наказу №7439 вiд 25.12.1995 року
Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного майна.
Засновником товариства є Донецьке регiональне вiддiлення Фонду
Державного майна, котре не має акцiй емiтента. Майно товариства на
пiдставi свiдоцтва про власнiсть №47 вiд 16.07.1997року наказом
Донецького регiонального вiддiлення ФДМ є колективною власнiстю
акцiонерiв.
У 2011 роцi пiдприємство змiнило органiзацiйно-правову форму
згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства». Рiшенням
чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 року, протокол
№1 пiдприємство прийняло органiзацiйно-правову форму iз змiною
найменування пiдприємства на Приватне акцiонерне товариство
«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» скорочено ПрАТ «ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ». Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю
юридичної особи 06.04.2011року.
Статутний фонд пiдприємства був сформований вiдповiдно до
порядку вiдображення в бухгалтерському облiку i звiтностi операцiй,
пов'язаних iз приватизацiєю й орендою державних пiдприємств,
затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
16.12.1993р. № 109. Станом на 31.12.2017 року Статутнiй фонд
Товариства складає 10190 тис. грн., його подiлено на 5 478 271
простих акцiй (номiнальною вартiстю 1,86 грн. кожна) згiдно статуту.
В обiгу перебуває 5 478 271 акцiя, вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна
(свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 25.05.2010 № 243/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в
обiгу, не вiдбувалося.

Протягом звiтного перiоду змiни акцiонерiв, частки яких
перевищують 10% статутного капiталу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не було.
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» - Директора ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не знаходяться акцiї ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», тобто доля виконавчого органу ПрАТ «ДТЕК
ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не перевищує 5% у статутному капiталi
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ».
Належний державi пакет акцiй ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», вiдсутнiй.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з
дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано
достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про
вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та
власного капiталу згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, за винятком зауважень, зазначений у цьому параграфi.
Номер та дата договору на проведення
аудиту

Договiр №А-ПЕМ/22.08.17
22.08.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

22.08.2017
19.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

19.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

60000

Текст аудиторського висновку (звіту)

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фiнансової звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»

станом на 31 грудня 2017 року

м. Київ – 2018
Адресат
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (далi – Товариство або ПРАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»), фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, складений
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та
супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та складання звiту щодо фiнансової
звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Безперервнiсть
дiяльностi»; МСА 260 (переглянутий) «Iнформацiйна взаємодiя з особами, що вiдповiдають за корпоративне
управлiння»; МСА 720 (переглянутий) «Обов'язки аудитора щодо iншої iнформацiї» та поправок до окремих МСА, а
саме: 210, 220, 230, 510, 540, 580, 600, 710.

Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та
доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися Вимогами МСА.
Пiд час складання цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики
професiйних бухгалтерiв було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного
iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не
виникало.
1. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.2.1. Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (ЕДРПОУ 00169845, мiсцезнаходження: 84302, Донецька область, м. Краматорськ,
вул.Островського,8), що додається, яка включає: баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року, звiт
про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2017 рiк, звiт про власний капiтал за 2017 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31
грудня 2017 року.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Основа для висловлення думки iз
застереженням», фiнансова звiтнiсть, що додається, надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий
стан ПРАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» на 31 грудня 2017 року, та її фiнансовi результати i рух грошових
коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
1.2.2. Основа для висловлення думки iз застереженням
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих
стандартiв описана у попередньому параграфi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно
фiнансової звiтностi». Ми незалежнi по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до вимог незалежностi, застосовними до
нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi, i Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс), i ми виконали нашi iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до вимог, якi
застосовуються в Українi, i передбаченi Кодексом.
У примiтках до фiнансової звiтностi, компанiя не вiдобразила розкриття iнформацiї щодо загрози безперервно
продовжувати дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому. На момент складання звiту значна частина активiв
Товариства знаходиться на тимчасово-окупованiй територiї України. Товариством було нараховано резерв на
зазначенi активи, однак вiдсутнiсть контролю над активами, якi необхiднi для нормального циклу господарської
дiяльностi за основним видом економiчної дiяльностi, на думку аудиторiв може призвести до порушення
безперервної дiяльностi Товариства.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними, щоб служити пiдставою для
висловлення нашої думки.
1.2.3. Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки
встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського
облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей. Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства.
Пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився 31.12.2017 р. керiвництво Товариства розглянуло
поправки, внесенi до МСФЗ та новi стандарти МСФЗ, якi введенi та дiють починаючи з 01.01.2017 року i вважає, що
вони не мають впливу на фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, коливання курсу нацiональної
валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на
результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовував припущення про безперервнiсть
функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу
щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та
визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити,
що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi пiдприємства за 2017 рiк встановлено динамiку зменшення об’ємiв
виробництва. Аудитори не знайшли доказiв того, що управлiнський персонал акцiонерного товариства планує
заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку. Аудитори дiйшли висновку, що покращення
показникiв дiяльностi Товариства не можливо доки Товариство знаходиться на непiдконтрольнiй Українi територiї.
Аудитор зобов'язаний проаналiзувати належний характер використання керiвництвом суб'єкта допущення про
безперервнiсть дiяльностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi та розглянути питання про наявнiсть факторiв iстотної
невизначеностi, якi стосуються здатностi суб'єкта безперервно продовжувати свою дiяльнiсть i повиннi бути
розкритi у фiнансовiй звiтностi.

Припущення про безперервнiсть дiяльностi є фундаментальним принципом пiдготовки фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до припущенням про безперервнiсть дiяльностi суб'єкт розглядається як такий, що продовжує
здiйснювати свiй бiзнес в осяжному майбутньому i не має намiру або потреби в лiквiдацiї, припинення торгових
операцiй або такий, що звертається за захистом вiд кредиторiв вiдповiдно до законiв i регулюванням. Вiдповiдно,
активи та зобов'язання враховуються на тiй пiдставi, що суб'єкт зможе виконати свої зобов'язання i реалiзувати свої
активи в ходi свого нормального бiзнесу.
Основнi принципи фiнансової звiтностi, використанi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, не передбачають явної
вимоги, вiдповiдно до якого керiвництво має спецiально оцiнювати здатнiсть суб'єкта продовжувати свою дiяльнiсть
безперервно.
Керiвництво Товариства не заявляло у своїй звiтностi що має суттєву невизначенiсть стосовно припущення про
безперервнiсть.
Аудитор розглянув належний характер використання керiвництвом припущення про безперервнiсть дiяльностi. Пiд
час перевiрки аудитор виявив та задокументував докази що дають пiдставу сумнiватись в невiдповiдностi
використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi емiтента цiнних паперiв на
основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента.
Пiд час проведення аудиту виявлено той факт, що Товариство знаходиться в зонi бойових дiй, якi ведуться в
результатi вiйськового протистояння в рамках Антитерористичної операцiї Українських вiйськових на тимчасово
окупованiй територiї України, та не зважаючи на такi дiї Товариство у 2017 роцi виконувало свої прямi функцiї,
враховуючи що внаслiдок бойових дiй пiд час всього перiоду проведення АТО була виведена з ладу частина активiв
Товариства.
У 2017 роцi Товариством була проведена часткова iнвентаризацiя, оскiльки це наражало на небезпеку працiвникiв
Товариства. Тому аудитори не можуть у повному обсязi пiдтвердити наявнiсть активiв та зобов’язань Товариства.
В результатi зазначених подiй Товариство втратило частину активiв, та пiд час складання фiнансової звiтностi за
попереднiй рiку на зазначенi активи був нарахований резерв.
Протягом перiоду Проведення Антитерористичної операцiї, яка на момент складання цього звiту не була закiнчена,
бiльша частина активiв Товариства залишається на не пiдконтрольнiй Українi територiї, де час вiд часу проводились
активнi бойовi дiї.
Аудитор вважає за потрiбне звернути увагу на те, що в осяжному майбутньому є вiрогiднiсть втрати, або часткової
втрати активiв Товариства у зв’язку з погiршенням ситуацiї на неконтрольованiй Україною територiї де розташоване
Товариство, що в свою чергу може призвести до збоїв у нормальному циклi дiяльностi Товариства, та нарощування
збиткiв.
Пiд час проведення рiчного аудиту за 2017 рiк встановлено, що у звiтному об’єм виробництва знизився на 315 864
тис. грн. У 2017 роцi Товариство отримало прибуток, однак цей прибуток був отриманий за рахунок востановлення
резерву. Дiяльнiсть Товариства продовжує бути збитковою.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону У
країни «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, Резервний капiтал
створюється для покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2017р. резервний капiтал враховується у складi
нерозподiленого прибутку, та у окрему статтю не видiляється.
Остання оцiнка основних засобiв товариства проводилась у 2011 роцi, в той час, як у Положеннi про облiкову
полiтику зазначено, що переоцiнка активiв повинна проводитись не рiдше 1-го разу на 3 роки. Товариство виконало
тестування своїх активiв на предмет знецiнення, як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв». В
результатi цього, аудитори можуть пiдтвердити той факт, що активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi
за справедливою вартiстю.
Станом на 31.12.2017 року у балансi Товариства вiдображенi непокритий збиток у сумi 1575414 тис. грн.
Аудитори звертають увагу на те, що на кiнець звiтного перiоду Товариство не має власного капiталу. Станом на
31.12.2017р. зобов’язання товариства перевищують його активи бiльш, нiж в 2,8 рази, тобто в Товариствi не
достатньо активiв, щоб розрахуватись по своїх боргах, навiть поточних.
Товариством порушенi вимоги Цивiльного кодексу України, а саме п.3 ст. 155. Якщо пiсля закiнчення другого та
кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд
статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї.
Згiдно Цивiльного кодексу України Товариство пiдпадає пiд лiквiдацiю (чистi активи меншi за статутний капiтал 3
рiк поспiль), тобто є вiрогiднiсть дострокового припинення дiяльностi Товариства.
Вiдкрите акцiонерне товариство «ПIДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (скорочено ВАТ
«ПЕМ-Енерговугiлля») було перетворене в процесi приватизацiї iз пiдприємства електричних мереж ВО
«Донецьквугiлля» згiдно Наказу №7439 вiд 25.12.1995 року Донецького регiонального вiддiлення Фонду
Державного майна. Засновником товариства є Донецьке регiональне вiддiлення Фонду Державного майна, котре не
має акцiй емiтента. Майно товариства на пiдставi свiдоцтва про власнiсть №47 вiд 16.07.1997року наказом
Донецького регiонального вiддiлення ФДМ є колективною власнiстю акцiонерiв.
У 2011 роцi пiдприємство змiнило органiзацiйно-правову форму згiдно Закону України «Про акцiонернi
товариства». Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 року, протокол №1 пiдприємство
прийняло органiзацiйно-правову форму iз змiною найменування пiдприємства на Приватне акцiонерне товариство

«ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» скорочено ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ». Дата змiни свiдоцтва про
державну реєстрацiю юридичної особи 06.04.2011року.
Статутний фонд пiдприємства був сформований вiдповiдно до порядку вiдображення в бухгалтерському облiку i
звiтностi операцiй, пов'язаних iз приватизацiєю й орендою державних пiдприємств, затвердженому наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.12.1993р. № 109. Станом на 31.12.2017 року Статутнiй фонд Товариства
складає 10190 тис. грн., його подiлено на 5 478 271 простих акцiй (номiнальною вартiстю 1,86 грн. кожна) згiдно
статуту. В обiгу перебуває 5 478 271 акцiя, вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 25.05.2010
№ 243/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Протягом звiтного перiоду змiни акцiонерiв, частки яких перевищують 10% статутного капiталу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ
– ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не було.
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» - Директора ПрАТ «ДТЕК
ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не знаходяться акцiї ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», тобто доля виконавчого
органу ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» не перевищує 5% у статутному капiталi ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ».
Належний державi пакет акцiй ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», вiдсутнiй.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок
про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi, за винятком зауважень, зазначений у цьому параграфi.
1.2.4. Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, згiдно з нашим професiйним судженням, були найбiльш значущими для
нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були розглянутi в контекстi аудиту фiнансової
звiтностi в цiлому i при формуваннi нашої думки про цю звiтнiсть. Ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.
Ми виконали обов'язки, описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого
висновку, в тому числi по вiдношенню до цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур,
розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших
аудиторських процедур, в тому числi процедур, виконаних в ходi розгляду зазначених нижче питань, служать
пiдставою для висловлення нашої аудиторської думки про фiнансову звiтнiсть, що додається.
Знецiнення дебiторської заборгованостi
Iнформацiя про нарахований резервi на знецiнення дебiторської заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках
№13 до фiнансової звiтностi.
Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури вiдносно ключового
питання аудиту
У Компанiї є iстотнi залишки дебiторської заборгованостi на звiтну дату. Оцiнка керiвництвом можливостi
вiдшкодування цiєї заборгованостi є складною, в значнiй мiрi суб'єктивною i ґрунтується на припущеннях, зокрема,
на прогнозi здатностi клiєнтiв (покупцiв) Товариства проводити оплату за поставленi послуги. Таким чином, це
питання було одним з найбiльш iстотних для нашого аудиту. Ми проаналiзували iнформацiю, використану
Товариством для визначення знецiнення дебiторської заборгованостi, включаючи iнформацiю про iсторiю
погашення дебiторської заборгованостi, строковiй структурi дебiторської заборгованостi i застосовуваним рiвнями
нарахування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
Визнання, оцiнка та розкриття подiй, якi можуть вплинути на здатнiсть Товариства безперервно продовжувати
дiяльнiсть
Вiдомостi про подiї та обставини, якi можуть вплинути на здатнiсть Товариства безперервно продовжувати свою
дiяльнiсть не знайшли свого вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi
Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури вiдносно ключового питання аудиту
У примiтках до фiнансової звiтностi, компанiя не вiдобразила розкриття iнформацiї щодо загрози безперервно
продовжувати дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому.
Нашi процедури включали в себе аналiз рiшень, винесених судами рiзних юрисдикцiй, обговорення даних питань з
Управлiнським персоналом. Був проаналiзований вплив реорганiзацiї Товариства на подальшi бiзнес-процеси. Була
складена карта можливих напрямкiв руху товариства та його активiв, а також майбутнiх грошових потокiв.
Аудитори довели до найвищого управлiнського персоналу свою точку зору, щодо необхiдностi вiдображення
зазначених подiй та їх впливу на безперервну дiяльнiсть Товариства у розкриттях до фiнансових звiтiв, однак
Керiвництво вважає, що Компанiя буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство.
Ми оцiнили адекватнiсть i повноту розкриття iнформацiї про нарахований резерв на знецiнення дебiторської
заборгованостi у фiнансовiй звiтностi, та встановили що зазначена iнформацiя розкрита у примiтках, а розрахунок
резервiв вiдбувається з дотриманням вимог МСФЗ. Ми оцiнили подiї та обставини, якi можуть вплинути на здатнiсть
Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть та з’ясували, що цi питання не знайшли свого вiдображення
в примiтках до фiнансової звiтностi.
1.3. Вiдповiдальнiсть
1.3.1. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову

звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi
стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з
вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Товариства.
1.3.2. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
В усiх прикладах звiту аудитора термiни «управлiнський персонал» та «тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями» можуть у разi потреби замiнюватись iншими термiнами, прийнятними в контекстi правової
системи конкретної юрисдикцiї.
За обставин, якщо вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу є складання фiнансової звiтностi, яка надає правдиву
та неупереджену iнформацiю, може використовуватися таке формулювання: «Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i за таку...».?
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази,
що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення

можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi –
Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог МСА, зокрема до
МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi».
1.4. Наша методологiя аудиту
1.4.1. Методологiчнi аспекти
Наша методологiя аудиту передбачає визначення суттєвостi i оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких областях керiвництво виносило суб'єктивнi судження, наприклад,
щодо значущих бухгалтерських оцiнок, що включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з якими в
силу їх характеру пов'язана невизначенiсть. Ми також розглянули ризик обходу засобiв внутрiшнього контролю
керiвництвом, включаючи, крiм iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi керiвництва, яка створює ризик
iстотного спотворення внаслiдок недобросовiсних дiй.
1.4.2. Суттєвiсть
На визначення обсягу нашого аудиту вплинуло застосування нами суттєвостi. Аудит призначений для отримання
достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Спотворення можуть
виникати в результатi шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо розумно очiкувати, що окремо
або в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi Пiдприємства в цiлому: 8,8 (млн грн.), Що становить 1% вiд сукупного
значення виручки i джерел фiнансування.
Обсяг аудиторських процедур покриває в тому числi 70% виручки Пiдприємства i 91% загальної балансової вартостi
основних засобiв.
Ґрунтуючись на своєму професiйному судженнi, ми встановили певнi кiлькiснi пороговi значення для суттєвостi, в
тому числi для суттєвостi на рiвнi фiнансової звiтностi Компанiї в цiлому. За допомогою цих значень i з урахуванням
якiсних факторiв, ми визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, термiни проведення i обсяг наших
аудиторських процедур i оцiнили вплив спотворень (взятих окремо i в сукупностi), при наявностi впливу таких, на
фiнансову звiтнiсть в цiлому .
Ми прийняли рiшення використовувати в якостi базового показника для визначення рiвня суттєвостi виручку, тому
що ми вважаємо, що саме цей базовий показник найбiльш повно характеризує результати дiяльностi Компанiї. Ми
встановили iстотнiсть на рiвнi 1%, що потрапляє в дiапазон прийнятних кiлькiсних порогових значень суттєвостi, якi
можна застосувати для пiдприємств, орiєнтованих на отримання прибутку, в данiй галузi.
1.4.3. Предмет аудиту
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка
включає:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2017 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка складена з урахуванням
вимог МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ було 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких
неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
Товариства.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на
суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що
вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
1.4.4. Концептуальна основа та правова база
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами
України:
- «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ №
3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та
доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» вiд 21.12. 2017 року № 2258-VIII (надалi – ЗУ № 2258VIII);
- Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;
- Кодексом етики професiйних бухгалтерiв;
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ);

- iншими нормативно-правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з
цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
1.4.5. Визначення обсягу аудиту
Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботи в достатньому обсязi для висловлення
нашої думки про фiнансову звiтнiсть в цiлому з урахуванням географiчної та управлiнської структури Товариства,
якi використовуються в облiкових процесах i засобах контролю, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi фiнансової iнформацiї окремих об’єктiв облiку. У тому випадку, якщо об’єкт
був визнаний нами значним, щодо його фiнансової iнформацiї нами проводився аудит, виходячи з рiвня суттєвостi,
встановленого для такого об’єкту.
У тому випадку якщо процедури, проведенi на рiвнi значного компонента, на наш погляд, не забезпечували нас
достатнiй обсяг аудиторських доказiв для висловлення думки про фiнансову звiтнiсть в цiлому, щодо iнших
компонентiв Компанiї ми проводили аналiтичнi процедури на рiвнi Компанiї та аудит окремих залишкiв по рахунках
i видiв операцiй.
Вибiр нами iнших компонентiв Компанiї для проведення аудиту окремих залишкiв по рахунках i видiв операцiй
проводився окремо для кожної статтi фiнансової звiтностi, включеної в обсяг аудиту, i залежав в тому числi вiд
таких факторiв як: рiвень аудиторських доказiв, отриманих вiд аудиту значних компонентiв, i рiвень концентрацiї
залишкiв по рахунках i видiв операцiй в структурi Компанiї. Крiм того, вибiр ряду iнших компонентiв ми змiнюємо
на циклiчнiй основi.
В цiлому аудиторськi процедури, виконанi нами на рiвнi значних i iнших компонентiв Компанiї, i включали в тому
числi детальнi тестування i тестування контролiв на вибiрковiй основi, забезпечили достатнiй, на наш погляд,
покриття щодо окремих показникiв фiнансової звiтностi.
Процедури були виконанi аудиторською групою iз залученням фахiвцiв у сферi облiку, методологiї МСФЗ, а також
експертiв в областi оцiнки основних засобiв.
За результатами процедур, проведених нами на вибiрковiй основi на рiвнi компонентiв Компанiї, аналiтичних та
iнших процедур на рiвнi Компанiї, а також процедур щодо процесу пiдготовки фiнансової звiтностi, на наш погляд,
нами були отриманi достатнi належнi аудиторськi докази для формування нашої думки щодо фiнансової звiтностi
Компанiї в цiлому.
1.5. Iнша iнформацiя
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає iнформацiю, що мiститься в
Рiчному звiтi, але не включає фiнансову звiтнiсть та наше аудиторський висновок про неї. Рiчний звiт, iмовiрно, буде
нам надано пiсля дати справжнього аудиторського висновку.
Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не будемо надавати впевненiсть
будь-якiй формi щодо даної iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi з iншою
iнформацiєю i розглядi при цьому питання, чи є суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя iнших
можливих iстотних спотворень.
2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТIВ
Пiд час формування Звiту було встановлено вiдсутнiсть додаткових норм щодо пiдтвердження iншої фiнансової
звiтностi нiж була додана до цього Звiту.
Рiчний звiт емiтента, на дату складання цього Звiту ще не був складений, тому ми не висловлювали думку щодо
повноти та достовiрностi складання цього звiту.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „МАКАУДИТСЕРВIС”
Код за ЄДРПОУ 21994619
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1
02140 м. Київ, Дарницький район, пр. Бажана, буд. 10, оф. 1
Адреса для листування 02095 м. Київ, Дарницький район, вул. Срiбнокiльська, буд. 24, А/С №57.
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською
палатою України Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1988, видане рiшенням АПУ
вiд 23.02.2001 г. № 99.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А № 006208
виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2022 року.
Телефон/факс (044) 22-88-914
Електронна адреса makaudit@ukr.net
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр №А-ПЕМ/22.08.17 вiд 22.08.2017 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 22.08.2017 р. –19.03.2018 р.
Партнером завдання аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є

Генеральний директор ТОВ «МАКАУДИТСЕРВIС»
сертифiкат серiї А № 006208
_________________
Замай Олег Олегович
Аудиторський висновок (звiт) складено 19 березня 2018 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

1

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): 26.01.2017 р.були скликанi позачерговi Загальнi збори, на яких
приймалось рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочинiв у
зв’язку з реструктуризацiєю кредитних зобов’язань з фiнансовими установами

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так
Наглядова рада

Ні

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

За звiтний периiод Наглядова
рада не проводила самооцiнку.

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

27

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

За умовами договору з членами
Наглядової ради виплата
виногороди передбачена в розмiрi
1 мiнiмальної заробiтної плати.
для Голови Наглядової ради - 2
мiнiмальнi заробiтнi плати.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть судової заборони займати певнi посади та/або
займатись певними видами дiяльностi; Вiдсутнiсть непогашеної судимостi за
злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, злочини у сферi господарської,
службової. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є
Директором Емiтента. Член наглядової ради-фiзична особа повинна мати повну
цивiльну дiєздатнiсть.

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Емiтентом не затверджувалися
перелiченi положення. У свої
дiяльностi органи управлiння
керуються нормами Статуту та
чинного законодавства.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Інформація
Публікується у
Документи
Інформація
Копії
розповсюджується
пресі,
надаються
розміщується
документів
на загальних
оприлюднюється
для
на власній
надаються
зборах
в
ознайомлення
інтернет-

загальнодоступній безпосередньо на запит
сторінці
інформаційній
в
акціонера акціонерного
базі даних
акціонерному
товариства
НКЦПФР про
товаристві
ринок цінних
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): Не визначились

X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс
(принципи, правила) корпоративного управлiння Емiтентом не затверджувалися.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

00169845

за КОАТУУ 1412900000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.13

32

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

84302, Донецька обл., м. Краматорськ, вул.
Островського, 8

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

4

0

первісна вартість

1001

3104

3104

0

накопичена амортизація

1002

3104

3100

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

489

126

0

Основні засоби:

1010

27893

20509

0

первісна вартість

1011

42420

108177

0

знос

1012

14527

87668

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

58610

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

28382

79249

0

Запаси

1100

3149

120

0

Виробничі запаси

1101

3146

120

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

3

3

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

1150399

514037

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

27300

2300

0

з бюджетом

1135

31550

48254

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

23254

48254

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

6588

64310

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

1590

1810

0

Готівка

1166

2

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

212342

153739

0

Усього за розділом II

1195

1432920

784570

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

50

50

0

Баланс

1300

1461352

863869

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

10190

10190

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

30912

16066

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

2099715

1575414

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

-2058613

-1549158

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

111890

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

707

508

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

580

1556

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

113177

2064

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

260

531

0

за товари, роботи, послуги

1615

2631681

1784167

0

за розрахунками з бюджетом

1620

426

28196

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

9155

9300

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1668

2570

0

за одержаними авансами

1635

3525

4580

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

8273

52664

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

751800

528955

0

Усього за розділом IІІ

1695

3406788

2410963

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

1461352

863869

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Жуков Дмитро Вiталiйович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00169845

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

878707

1194571

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 816760 )

( 1102129 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

61947

92442

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1358014

7745

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3539 )

( 4417 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 876160 )

( 935059 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

540262

0

збиток

2195

(0)

( 839289 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

367397

1527

Інші доходи

2240

0

260

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 388691 )

( 6628 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 34289 )

( 4448 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

484679

0

збиток

2295

(0)

( 848578 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

24776

-89796

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

509455

0

збиток

2355

(0)

( 938374 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

509455

-938374

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

3857

1022941

Витрати на оплату праці

2505

12764

46539

Відрахування на соціальні заходи

2510

2281

9945

Амортизація

2515

3174

3239

Інші операційні витрати

2520

878724

958942

Разом

2550

900800

2041606

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

5487271

5487271

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5487271

5487271

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

92.84305

-171.00923

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

92.84305

-171.00923

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Жуков Дмитро Вiталiйович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00169845

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

2096649

208665

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1444

2087

Надходження від повернення авансів

3020

2

1

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

8

8

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

85

20

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2093634 )

( 163343 )

Праці

3105

( 9783 )

( 34535 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 3010 )

( 10828 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 27261 )

( 120556 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 25000 )

( 23169 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

( 73460 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 2261 )

( 23927 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

( 1986 )

( 24725 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 70 )

( 1833 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 1171 )

( 1636 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-38735

-146675

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

319

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

69890

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

620216

317667

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

( 25638 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 581261 )

( 170482 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

38955

147185

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

220

510

Залишок коштів на початок року

3405

1590

1080

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1810

1590

Примітки

-

Керівник

Дегтяроьв Олексiй Пилипович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00169845

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи,
послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 року (дiє з 19.03.2013 р) вiдмiнено дiю п'яти

нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету,
склад та принципи пiдготовки фiнансової звiтностi.
Зазначений наказ надав можливiсть права вибору
заповнювання рiчної фiнансової звiтностi чи за формою
"Звiт про рух коштiв ( за прямим методом)", чи "Звiт про
рух коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм
рiчної фiнансової звiтностi Товариством було обрано "
Звiт про рух коштiв (за прямим методом)", таким чином
форма " Звiт про рух коштiв (за не прямим методом) не
заповнювалась.
Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00169845

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

10190

3092

0

0

-2099715

0

0

-2058613

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

10190

30912

0

0

-2099715

0

0

-2058613

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

509455

0

0

509455

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

00

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-14846

0

0

14846

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-14846

0

0

524301

0

0

509455

Залишок на
кінець року

4300

10190

16066

0

0

-1575414

0

0

-1549158

Примітки

-

Керівник

Дегтярьов Олексiй Пилипович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»
Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi та
звiт незалежних аудиторiв
31 грудня 2017 р.
Ця версiя фiнансової звiтностi – це переклад оригiналу фiнансової звiтностi, пiдготовленої
англiйською мовою. Попри той факт, що ми вжили необхiдних заходiв, якi дозволяють
забезпечити точнiсть перекладу тексту з мови оригiналу, в усiх питаннях, пов’язаних з
iнтерпретацiєю iнформацiї, думок та висновкiв, версiя нашого звiту мовою оригiналу має
переважну силу.
1. Опис дiяльностi
Приватне акцiонерне товариство «ДTEK ПЕМ-Енерговугiлля» (далi ПрАТ «ДTEK ПЕМЕнергвугiлля» ) було засноване 01.10.1989 року та перетворене 25.12.1995 року наказом №7439
Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України у процесi його
приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство.
У зв’язку з приведенням дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства «Пiдриємство Елетричних
мереж (далi - ВАТ «ПЕМ-Енерговугiлля») у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про
акцiонернi товариства» у 2011 роцi Товаристо змiнила назву на “Публiчне акцiонерне товариство “
ДТЕК ПЕМ -Енерговугiлля”.
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 року, протокол №1 пiдприємство
прийняло органiзацiйно-правову форму зi змiною найменування пiдприємства на Публiчне
акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", скорочено ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi компанiя). Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної
особи 06.04.2011року.
Товариство займається передаванням та постачанням електричної енергiї у Донецьку та Донецькiй
областi.
Юридична адреса Товариства: вул.Островського,8, м. Краматорськ, Україна. Станом на 31 грудня
2017 року кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 32 особи
2.Безперервна дiяльнiсть та вiдповiдальнiсть
Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно
безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi
звичайної дiяльностi.
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає
фiнансовий стан ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" (далi – "Товариство") станом на 31 грудня
2017 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi
за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi
- "МСФЗ").
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за:
- Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування;
- Застосування обґрунтованих оцiнок i припущень;
- Дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в примiтках до фiнансової
звiтностi;
- Пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою
дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв, коли таке допущення
неправомiрне.
Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за:

- Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи
внутрiшнього контролю у Товариствi;
- Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з
достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове положення Товариства i забезпечити
вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ;
- Вживання заходiв в межах своєї компетенцiї для забезпечення збереження активiв Товариства;
- Запобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.
.
3. Умови, в яких працює компанiя
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi переживала нестiйкiсть з багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, полiтична ситуацiя в 2016 роцi
також була нестабiльна, що призвело до погiршення державної економiки, волатильностi
фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до iнших iноземних
валют (з початку 2014 року i досi). Нацiональний банк України, серед iнших мiр, вводив певнi
обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
4.Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2016р.
складена вiдповiдно до концептуальної основи Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, як
цього вимагає Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16
липня 1999 року N 996-XIV зi змiнами та доповненнями та Закон України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008року № 514-VI зi змiнами та доповненнями.
Валюта подання. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень (тис. грн.), всi суми
округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту
Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi
звiтнi дати. Операцiї, деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти,
перераховуються у функцiональну валюту iз використанням курсу обмiну, чинного на дату
проведення операцiї. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту
Компанiї за обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку
за рiк. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому
числi до iнвестицiй у капiтал. Вплив змiн курсу обмiну на справедливу вартiсть дольових цiнних
паперiв облiковується як частина прибутку або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.

Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за справедливою вартiстю. Подальшi
надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту
основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату
працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдносяться
на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу
ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також
визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї,
розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий
результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переноситься
з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних
вигод, пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв
визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються
у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших
резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних
засобiв (включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя
iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та обладнання для передачi електроенергiї 25
Машини та обладнання 20
Меблi, iнвентар,офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби 5-10
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент
вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр
використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв
та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У
випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова вартiсть зменшується до вартостi
використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них
бiльша.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до
вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.

Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть
отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається за
методом середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв – за методом перших
надходжень (метод ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити та
дебiторську заборгованiсть.
Кредити i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на
активному ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих
фiнансових активiв, якi Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. Вони
включаються до складу оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких
перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому
оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у
тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть
того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про
те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi
результати.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних

активiв. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за якi
вони були здiйсненi, а передоплати за товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих
товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари або послуги, за якi видана передоплата, не будуть
отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
вiдображаються за номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою
вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових
коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу
iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi
пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додаткову вартiсть. ПДВ в Українi стягується за наступними ставками:
20% при продажу на територiї України та iмпортi товарiв, робiт чи послуг,
0% при вивезеннi/постачаннi товарiв та постачаннi послуг за межi митної територiї Українi.
7% при вивезеннi/постачаннi медичних виробiв на митнiй територiївезеннi/пзгiдноиперелiку,
затвердженому постановою КМУ вiд 23 квiтня 2014 р.
Вiдповiдно до норм ПКУ з 01 сiчня 2016 року Компанiя використовує касовий метод облiку ПДВ
за операцiями з:
• постачання електричної / теплової енергiї
• передачi електричної / теплової енергiї
• розподiл електричної / теплової енергiї.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi
поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань визнаються, коли
Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька схожих
зобов’язань, iмовiрнiсть того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть
вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов’язань,
є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.

Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо
вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Визнання доходiв. Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться
збiльшення економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок,
податкiв на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається
дохiд: продаж електричної енергiї: доходи визнаються за вирахуванням податкiв з продажу (ПДВ)
пiсля передачi електроенергiї споживачам, вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв
споживання;
- дохiд вiд оренди: дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом
протягом вiдповiдного строку оренди.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, прибутки та збитки вiд курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
5.Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Резерв сумнiвної заборгованостi. Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської
заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя
використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли
позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про
аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на
основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань
позичальниками в складi групи або змiну державних чи мiсцевих економiчних умов, що
спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво
використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за
групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє
судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для
вiдображення поточних обставин.
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних
намiрах та фiнансовому станi Компанiї.
Керiвництво вважає, що Компанiя буде продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче
пiдприємство. Це припущення ґрунтується на поточних намiрах керiвництва Компанiї. У випадку
нестачi обiгових коштiв для забезпечення операцiйної дiяльностi i виконання поточних
зобов’язань необхiдне фiнансування може буде залучене вiд пов’язаних компанiй, що дозволить
забезпечити стабiльне функцiонування Товариства протягом i бiльше одного року, починаючи зi
звiтної дати
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.

Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об’єктивних
ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об’єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює
вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу – це справедлива вартiсть активу
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об’єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити приведену
вартiсть цих грошових потокiв.
Прийняття нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2017
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
? Змiни до МСБО (IAS) 7: "Iнiцiатива з розкриття iнформацiї" Змiнений МСБО (IAS) 7 вимагає
розкриття iнформацiї щодо узгодження руху зобов'язань, що виникають в наслiдок фiнансової
дiяльностi.
? Змiни до МСБО (IAS) 12: Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими
збитками. У змiнах були викладенi вимоги щодо визнання вiдстрочених податкових активiв за
нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Суб'єктовi господарювання необхiдно
визнати вiдстрочений податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають внаслiдок
дисконтування грошових потокiв за борговими iнструментами за ринковими процентними
ставками, навiть якщо вiн очiкує тримати iнструмент до погашення, i жоден податок не буде
сплачений пiсля отримання основної суми боргу. Економiчна вигода, яка втiлюється в
вiдстроченому податковому активах, виникає внаслiдок здатностi власника боргового iнструменту
досягти майбутнiх прибуткiв (незважаючи на наслiдки дисконтування), не сплачуючи податки на
цi прибутки. Вищезазначена поправка не мала суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
Наступнi новi стандарти, що стосуються фiнансової звiтностi, були виданi, але не були схваленi
Європейським Союзом:
? Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ на 2014-2016 роки (випущено 8 грудня 2016 року та
застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року та 1 сiчня 2018
року);
? Iнтерпретацiя IFRIC 22 «Розгляд операцiй з авансових платежiв в iноземнiй валютi» (випущена 8
грудня 2016 року та застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати);
? Iнтерпретацiя IFRIC 23 «Невизначенiсть щодо податкових витрат» (випущена 7 червня 2017 р. та
застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 або пiсля 1 сiчня 2019 р.);
? Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ на 2015-2017 роки (випущено 12 грудня 2017 року та
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що стосуються складання фiнансової звiтностi, були виданi та схваленi
Європейським Союзом, але не були чинними для фiнансових перiодiв, що починаються 1 сiчня
2017 року або пiсля цiєї дати:
? МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року та застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
Новий стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", виданий Правлiнням у липнi 2014 року,
є обов'язковим для застосування за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати. Стандарт замiнює МСБО (IAS) 39, який ранiше регулював операцiї з фiнансовими
iнструментами. Основнi характеристики нового стандарту:
Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у три категорiї:
- Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за амортизованою вартiстю;

- Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(FVOCI);
- Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибуток або збиток ( FVPL).
Класифiкацiя боргових iнструментiв базується на бiзнес-моделi суб'єкта господарювання по
управлiнню фiнансовими активами та/або на грошових потоках за контрактами, якi представляють
собою виключно виплати основної суми та вiдсоткiв (SPPI).
Якщо борговий iнструмент призначений для погашення, то вiн може вiдображатися за
амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає вимогам SPPI. Борговi iнструменти, що
вiдповiдають вимогам SPPI, якi зберiгаються у портфелi, де суб'єкт господарювання має обидвi
цiлi - для збору грошових потокiв з активу та продажу активу, можуть бути класифiкованi як
FVOCI. Фiнансовi активи, якi не мiстять грошових потокiв, якi є SPPI, повиннi оцiнюватися за
FVPL (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi iнструменти бiльше не
вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, але будуть включенi в оцiнку стану SPPI.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити безповоротний вибiр, щоб представити змiни у справедливiй вартостi в
iнших сукупних доходах за умови, що iнструмент не буде розмiщений для торгiвлi. Якщо
iнструмент власного капiталу зберiгається для торгiвлi, змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Стандарт також регулює облiк хеджування i надає чiткi правила для розрахунку резерву на збитки.
Керiвництво розглянуло всi фiнансовi iнструменти згiдно з новими моделями класифiкацiї та
оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань пiсля первiсного визнання. Вони були перевiренi як за
допомогою тесту бiзнес-моделi, так i SPPI. Керiвництво перевiрило фiнансовi активи на iншi
фундаментальнi змiни - впровадження моделi "очiкуваних кредитних втрат", яка в основному
зосереджується на ризику того, чи не буде збитку, якщо iнструмент стане дефолтним. Пiд час
попереднього аналiзу керiвництво не визначило жодного фiнансового iнструмента, який змiнить
свою класифiкацiю через нову вимогу МСФЗ (IFRS) 9 на основi бiзнес-моделi та тесту SPPI. Проте
реалiзацiя моделi очiкуваного кредитного збитку призведе до збiльшення збиткiв вiд знецiнення.
Це пов'язано з тим, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 Компанiя зобов'язана накопичувати резерви на
суми, якi ранiше були поза аналiзом сумнiвних боргiв за правилами облiкової полiтики. Зокрема,
це стосується фiнансових активiв пов'язаних сторiн та нових фiнансових активiв вiд третiх сторiн.
Керiвництво має намiр завершити свою оцiнку протягом першої половини 2018 року. На дату
пiдписання фiнансової звiтностi за початковою оцiнкою керiвництва додаткова сума резервiв у
зв’язку з вимогами IFRS 9 складає 36 381,3 тис грн.
Компанiя застосовуватиме новi правила ретроспективно з 1 сiчня 2018 р. з практичними умовами,
дозволеними згiдно iз стандартом, та враховує вплив нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня
2018 р. Порiвняльнi показники на 2017 рiк не будуть перерахованi.
? МСФЗ (IFRS) 15 - Доходи вiд контрактiв з клiєнтами (випущений 28 травня 2014 року та
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
? Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд контрактiв з клiєнтами" (випущений 12 квiтня 2016
року та застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
З 1 сiчня 2018 року Компанiя зобов'язана застосувати МСФЗ 15 "Дохiд вiд контрактiв з
клiєнтами". Новi вимоги стандарту визначають бiльш розширенi вимоги щодо розкриття складних
операцiй, якi складаються з декiлькох елементiв (зобов’язань) . Новий стандарт запроваджує
основний принцип, згiдно з яким дохiд повинен визнаватися, коли товари або послуги
передаються замовнику за цiною операцiї. Будь-якi комплектуючi товари або послуги
(компоненти), якi є вiдокремленими зобов’язаннями, повиннi бут визнаватися окремо, а будь-якi
знижки на контрактну цiну, як правило, повиннi бути розподiленi на окремi елементи. Коли
визнання залежить вiд будь-якої причини, необхiдно визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не
мають суттєвого ризику змiни. Витрати на укладання договорiв з клiєнтами повиннi бути
капiталiзованi i амортизуються протягом перiоду, коли вигоди будуть отриманi вiд договору.
МСФЗ (IFRS) 15 також включає сукупний набiр вимог щодо розкриття iнформацiї, який призведе
до того, що суб'єкт господарювання надаватиме користувачам фiнансовi звiти з повною

iнформацiєю про характер, суму, термiни та невизначенiсть доходiв та грошових потокiв, що
виникають в результатi контрактiв суб'єкта господарювання з клiєнтами.
Керiвництво розглянуло ряд типових договорiв купiвлi-продажу, що використовуються для потоку
доходiв. З урахуванням специфiки бiзнес дiяльностi Компанiї, структури продажiв i найближче
майбутнє розвитку бiзнесу, Керiвництво не очiкує, що договори купiвлi-продажу з численними
зобов'язаннями будуть звичайною практикою для бiзнесу. Отже, менеджмент не вважає, що МСФЗ
15 принесе суттєвi змiни в правилах визнання продажу, i тому не очiкує, що новий стандарт може
суттєво вплинути на фiнансовi звiти. Тим не менш, менеджмент регулярно переглядає змiни в
бiзнесi, i всi новi або незвичайнi операцiї розглядаються окремо для належного поводження,
визнання та розкриття iнформацiї в фiнансових звiтах.
З метою переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 15. Група прийняла рiшення застосувати
метод, що використовує модифiкований ретроспективний пiдхiд, який означає, що кумулятивний
вплив прийняття буде визнаний у складi нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року i
що порiвняльнi данi не будуть перерахованi. Керiвництво оцiнило, що можливе коригування
залишку нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року не буде мати суттєвого впливу.
МСФЗ (IFRS) 16 - "Оренда" (виданий 13 сiчня 2016 року та застосовується до рiчних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, можливе дострокове використання).
Будь який договiр оренди призводить до того, що лiзингоодержувач отримує право
використовувати актив на початку лiзингу та, якщо оренднi платежi здiйснюються з часом, також
отримувати фiнансування. Вiдповiдно, МСФЗ (IFRS) 16 виключає класифiкацiю лiзингу як
операцiйного або фiнансового, як того вимагає МСБО (IAS) 17, а, навпаки, запроваджує єдину
модель облiку лiзингоодержувача.
Лiзингоодержувачи визнаватимуть:
(a) активи та зобов'язання за всiма видами оренди строком понад 12 мiсяцiв, за виключенням якщо
актив має низьку вартiсть; i
(б) амортизацiю лiзингових активiв окремо вiд процентiв за договорами лiзингу у звiтi про
прибутки та збитки.
МСФЗ (IFRS) 16 суттєво не змiнює вимоги бухгалтерського облiку лiзингодавця в порiвняннi з
МСБО (IAS) 17. Таким чином, лiзингодавець продовжує класифiкувати лiзинг як операцiйну
оренду або фiнансову оренду та по-рiзному облiковувати цi два види оренди.
МСФЗ (IFRS) 16 вимагатиме аби Компанiя визнавала у балансi активи, отриманi в оперативну
оренду, та пов'язанi з ними зобов'язання щодо лiзингу. Хоча поточнi рiчнi зобов'язання щодо
операцiйної оренди несуттєвi,
Компанiя все ще оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16. Менеджмент буде проводити бiльш детальний
аналiз та розкриватиме вплив нового стандарту в фiнансових звiтах за рiк, що закiнчиться 31
грудня 2018 року, що буде порiвняльним перiодом протягом року, коли цей стандарт буде
прийнято. Керiвництво має намiр застосувати спрощений перехiдний пiдхiд i не буде
перераховувати порiвняльнi суми за рiк до прийняття.
6. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами
Визначення пов’язаних сторiн наведене в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанiя
проводила операцiї або мала залишки по операцiях станом на 31 грудня.
Залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня
2016 р.

Валова сума дебiторської заборгованостi 183 060 144 780
Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 1803 1581
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю (475 365) (442 647)
Iншi поточнi зобов’язання – валова сума (200 126) (44 382)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Реалiзацiя електроенергiї 147 126 69 839
Закупки сировини, обладнання, аренда (113) (226 001)
Закупки послуг (3 572) (4 728)
7. Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
• Змiни в МСБО 1: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 18 грудня 2014 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методiв зносу та амортизацiї (випущенi
12 травня 2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (випущенi 25 вересня 2014; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї, були випущенi,
але не прийнятi Європейським Союзом або не дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2016
року або пiсля цiєї дати:
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 сiчня 2016 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 7: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 29 сiчня 2016 року; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2014-2016 рр. (випущенi 8 грудня 2016; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 12: Визнання вiдстрочених податкових активiв на невикористаних збитках
(випущенi 19 сiчня 2017 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015
року або пiсля цiєї дати);
• КТМФЗ Iнтерпретацiя 22: Розгляд операцiй з авансових платежiв в iноземнiй валютi (випущенi 8
грудня 2016; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2018 року або пiсля
цiєї дати).
На даний час Компанiя оцiнює вплив прийняття цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
8. Оцiнка та управлiння ризиками
Пiдхiд Групи ДТЄК, до якої належить Товариство, до ризик-менеджменту передбачає комплексну
систему внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, засновану на стратегiчному та
поточному плануваннi. У складi органiзацiйної структури Групи функцiонує Департамент з
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Функцiя ризик-менеджменту представлена в

Групi як на рiвнi корпоративного центру, так i на рiвнi пiдприємств.
Пiдходи до управлiння ризиками унiфiкованi i iдентичнi на всiх пiдприємствах (єдиний пiдхiд до
оцiнки та аналiзу ризикiв, єдинi принципи страхування, єдинi вимоги до системи внутрiшнього
контролю в процесах).
Група систематично виявляє i оцiнює ризики, що впливають на досягнення стратегiчних та
операцiйних цiлей, оцiнка ризикiв також може додатково проводитись у випадках суттєвих змiн
зовнiшнього середовища або стратегiї. Менеджмент поiнформований i розумiє, як ризики
впливають на досягнення цiлей пiдприємств та Групи в цiлому. Усi рiшення приймаються з
урахуванням iснуючих i потенцiйних загроз i можливостей.
Товариство придiляє особливу увагу монiторингу i мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв - реалiзуються
програми зi зниження операцiйних витрат i пiдвищенню ефективностi виробничих процесiв,
розроблено плани лiквiдацiї аварiйних ситуацiй.
В областi операцiйної дiяльностi прiоритетним є управлiння ризиками, пов'язаними з охороною
працi, навколишнього середовища, забезпеченням безперебiйної дiяльностi.
З метою зниження наслiдкiв реалiзацiї операцiйних ризикiв активно використовується
страхування. У Компанiї розроблена концепцiя страхового захисту, реалiзацiю якої централiзовано
для всього бiзнесу здiйснює пiдроздiл, що забезпечує єдиний методологiчний пiдхiд при взаємодiї
зi страховим ринком i дозволяє оптимiзувати величину страхових вiдрахувань.
Система страхування забезпечує захист iнтересiв включає добровiльне страхування (страхування
майна, покриття збиткiв у разi перерви виробничої дiяльностi, медичне страхування, КАСКО
тощо), а також виконання вимог з обов'язкових видiв страхування. При органiзацiї страхового
захисту враховується повнота покриття, оптимальнiсть умов страхування та надiйнiсть
розмiщення ризикiв.
Для зниження ризику лiквiдностi здiйснюється диверсифiкацiя в розрiзi контрагентiв та
оптимiзацiя умов договорiв у частинi термiнiв оплати, реалiзуються програми зi зниження
операцiйних витрат (якi, в тому числi, ведуть до пiдвищення ефективностi процесiв Товариства).
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом пiдтримки заданого рiвня абсолютної
лiквiдностi. У Компанiї запроваджено механiзм планування та управлiння рухом грошових коштiв,
який дозволяє оперативно реагувати на змiни у зовнiшньому i внутрiшньому середовищi.
Таким чином, для ефективного управлiння ризиками:
- Регулярно виявляє i оцiнює ризики, що впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних
цiлей.
- Забезпечує прийняття рiшень з урахуванням їх потенцiйних ризикiв
- Вибирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику i
вартiсть заходiв щодо їх управлiння
- Здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками
- Застосовує страхування ризикiв, управляти якими всерединi Груп нерацiонально або неможливо
- Централiзовано управляє системою страхового захисту.
Полiтичнi та макроекономiчнi ризики
Податкове навантаження:
Цей ризик є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести до
змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку,
оборотного капiталу, що в подальшому може негативно вплинути на iнвестицiйнi програми
Товариства i, як наслiдок, завадити реалiзацiї програм соцiального партнерства, екологiчних
заходiв тощо. Основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у
податковому просторi є Податковий Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать
окремi пiдроздiли Товариства.
Ризики, пов’язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi:
У зв’язку iз високим рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства, зазначений
ризик є значним. Несвоєчасна пiдготовка роз’яснювальних документiв по окремим питанням при
прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб’єктiв господарювання призводить до
невизначеностi регуляторного середовища при тому, що виробничий процес Компанiї є

безперервним.
Ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю:
У звiтному перiодi ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю, мали значний вплив на
Товариство. Але, незважаючи на всi перешкоди i завдяки своєчасним заходам з управлiння
ризиками, Товариство змогло забезпечити безперебiйну дiяльнiсть.
Ризики, пов’язанi iз рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку:
Зниження темпiв економiчного розвитку може мати негативнi наслiдки, зокрема, завадити
реалiзацiї проектiв подальшого розвитку стратегiї модернiзацiї виробничих об’єктiв Товариства,
привести до зменшення обсягiв виробництва i, як наслiдок, збiльшення собiвартостi продукцiї.
Ризики, пов’язанi iз зростанням iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому:
У фiнансовий план витрати складаються з урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї.
Ризики, пов’язанi з неефективною судовою системою
Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. До ризикiв, пов’язаних з
неефективною судовою системою Товариства вiдносяться: - суб'єктивне оцiнювання судом доказiв
по справi; - неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй норм матерiального права та
порушення норм процесуального права; - змiна судової практики.
Ризики, пов’язанi з обмеженням на валютнi операцiї.
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здiйснює продаж i несе
витрати в нацiональнiй валютi.
Валютний ризик. Компанiя здiйснює основну дiяльнiсть в Українi. Вiдповiдно, валютний ризик, на
який вона наражається, обмежений позиковими коштами, якi деномiнованi в доларах США………
або прив’язанi до долара США…….. Основнi негативнi наслiдки впливу свiтової фiнансової кризи
на економiку України полягають у зменшеннi притоку капiталу та скороченнi попиту на
продукцiю українського експорту. Цi фактори у поєднаннi iз зростаючою внутрiшньою
нестабiльнiстю в країнi призвели до волатильностi валютного ринку та спричинили суттєве
падiння гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництво контролює цей
валютний ризик, але Компанiя не хеджує свої валютнi позицiї у доларах США.
Кредиторської заборгованостi на дату звiтностi номiнованим в iноземнiй валютi немає .
9. Iстотнi подiї в 2017 р
В березнi 2017 року компанiя втратила контроль над активами у м. Донецьк.
10. Подiї пiсля дати баланса.
Згiдно з вимогами МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» товариство повiдомляє, що пiсля
звiтної дати коригуючi подiї, якi могли б значно вплинути на суми активiв та зобов`язань
товариства станом на 31.12.2017р не вiдбувалися.
11 Управлiння капiталом
Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi її подальшого функцiонування як
безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток акцiонерам та вигоди iншим
зацiкавленим сторонам. Наразi Компанiя не має офiцiйної полiтики з управлiння капiталом,
оскiльки керiвництво оцiнює стратегiю стосовно управлiння капiталом.
Українським законодавством встановленi такi вимоги до капiталу акцiонерних товариств :
- Мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства становить 1250 мiнiмальних
заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення
(реєстрацiї) акцiонерного товариства. Статутний капiтал товариства визначає мiнiмальний розмiр
майна товариства, який гарантує iнтереси його кредиторiв;
Компанiя дотримувалась зазначених вище вимог до капiталу протягом усiх поданих у звiтностi
перiодiв.
12 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно
обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова вартiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської

заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю
погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень : котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня 2016 року Компанiя не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедливою вартiстю iнструментiв з
плаваючою процентною ставкою зазвичай є їхня балансова вартiсть. Розрахункова справедлива
вартiсть iнструментiв з фiксованою процентною ставкою базується на розрахункових майбутнiх
очiкуваних грошових потоках, що мають бути отриманi, дисконтованих iз застосуванням
поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що мають подiбний кредитний ризик та
строк до погашення, який залишився. Ставки дисконтування, що використовуються, залежать вiд
кредитного ризику контрагента. Справедлива вартiсть iнвестицiй, що утримуються до погашення,
визначається на основi ринкових котирувань.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
Зобов’язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть позикових коштiв
основана на ринкових процентних ставках. Справедлива вартiсть iнших зобов’язань визначається
iз використанням методiв оцiнки. Розрахункова справедлива вартiсть iнструментiв з фiксованою
процентною ставкою та визначеним строком погашення базується на очiкуваних грошових
потоках, дисконтованих iз застосуванням поточних процентних ставок для нових iнструментiв, що
мають подiбний кредитний ризик та строк до погашення, який залишився. Справедлива вартiсть
зобов’язань, що погашаються за вимогою або пiсля завчасного повiдомлення («зобов’язання, що
погашаються за вимогою»), розраховується як сума до погашення за вимогою, дисконтована з
першої дати подання вимоги про погашення зобов’язання. Балансова вартiсть позикових коштiв,
iнших фiнансових зобов’язань, кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
кредиторської заборгованостi приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi.
13 Втрата контролю над операцiйною дiяльнiстю i активами, що розташованi на тимчасово
неконтрольованiй Урядом України територiї
На початку березня 2017 року було виявлено ряд загроз потенцiйного захоплення
самопроголошеною владою виробничих фондiв, ТМЦ, розташованих на неконтрольованої
українським урядом територiї в Донецькiй областi. Керiвництво зробило всi доступнi i можливих
заходiв в межах законодавства України i мiжнародного права, щоб зберегти контроль над
активами, забезпечувати безперебiйну роботу пiдприємства, виконувати свої зобов'язання.
13 березня 2017 року господарська дiяльнiсть та управлiння ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля»
унеможливлено неправомiрними дiями третiх осiб. Майно ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля»
(будiвлi, обладнання, офiсна технiка, транспортнi засоби, iнше рухоме майно), що розмiщенi в
Донецькiй областi, мiсто Донецьк знаходиться у незаконному володiннi та пiд контролем третiх
осiб. Фактично, ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля» втратило контроль i доступ до своїх
виробничих потужностей та iншого майна, що розмiщенi в Донецькiй областi, мiсто Донецьк.
З цього приводу Головним управлiнням Нацiональної полiцiї у м. Києвi вiдкрито кримiнальне
провадження № 12017100000000150 за заявою ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля».
На дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi керiвництво компанiї не вiдновило контроль над
активами i тимчасово не контролює операцiйну дiяльнiсть на територiї м. Донецьк
На суму необоротних активiв, ТМЦ, якi на дату втрати контролю знаходились на зазначенiй
територiї були знецiненнi. Загальнi результати вiд втрати контролю над активами i операцiйною
дiяльнiстю, що були вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк, наведенi в таблицi.

Стаття Визнано у складi звiту про фiнансовi результати Визнано у складi iншого сукупного доходу
Загалом
Активи
Основнi засоби (знецiнення)
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
(знецiнення)
Нематерiальнi активи (знецiнення)
Вiдстроченi податковi активи
Запаси (знецiнення) 3 218 3 218
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть (нарахування резерву сумнiвних боргiв) 44 44
Грошовi кошти в т.ч. в касi 4 4
Витрати майбутнiх перiодiв
Всього активiв 3 266 3 266
Зобов’язання
Вiдстроченi податковi зобов’язання
Довгостроковi зобов’язання
Короткостроковi зобов’язання
Резерв по актуарним виплатам
Резерв на виплату бонусiв i заохоче -5 837 -5 837
Резерв на вивiд iз експлуатацiї шахт
Iншi резерви майбутнiх виплат
Всього зобов’язань -5 837 -5 837
Чистий вплив втрати контролю , в т.ч. 2 571 2 571
Втрата контролю над активами*
Змiна величини зобов’язань*
Змiна суми вiдстрочених податкiв, вiдображених в Балансi
Станом на 31.12.2017 року сума активiв, що розташованi на тимчасово неконтрольованiй територiї
i якi були знецiненi у зв’язку з втратою контролю складає:
Стаття Сума, тис грн
Основнi засоби, в т.ч. : 0
- Первiсна вартiсть 266 230
- Знос -12 488
- Знецiнення активiв -253 742
Нематериальни активи 5
- Первiсна вартiсть 298
- Знос 0
- Знецiнення активiв -293
Незавершене капiтальнi iнвестицiї 0
- Балансова вартiсть на дату втрати контролю 0
- Знецiнення 0
ТМЦ в т.ч. 0
- Балансова вартiсть на дату втрати контролю 5 866
- Знецiнення ТМЦ -5 866
Товари 0

- Балансова вартiсть на дату втрати контролю 0
- Знецiнення ТМЦ 0
Дебiторська заборгованiсть 14 382
- Номiнальна вартiсть заборгованостi 1 128 135
- Резерв сумнiвних боргiв -1 113 753
ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ
Рядок 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010 «Залишкова вартiсть основних
засобiв»
У залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавершене будiв-ництво Всього
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 16694 10895 304 489 28 382
На 31 грудня 2016 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 24736 16416 1267 489 42 908
Накопичений знос (8042) (5521) (963) - (14 526)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р. 16694 10895 304 489 28 382
Надходження - 17 - 13 273
Вибуття - - - - Знецiнення основних засобiв 2591 5
Амортизацiйни вiдрахування (1593) (1564) (10)
Переведення в iншу категорiю
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 20001 505 3 125 26563
На 31 грудня 2017 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 237551 117004 4454 125 42 908
Накопичений знос (217550) (110610) (4451) - (14 526)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р. 20 001 505 3 125 26563
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 , Компанiя обрала вiдображення основних засобiв за справедливою
вартiстю на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої вартостi як
умовної вартостi на цю дату.
Вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення. У 2017
роцi витрати на амортизацiю основних засобiв у сумi тисячi гривень були включенi до складу
собiвартостi 3157 реалiзованої продукцiї, а 10 тисяч гривень – до складу загальних та
адмiнiстративних витрат.
Рядок 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги»:
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 1129678 3348819
Мiнус: резерв на знецiнення ( 615 641) ( 2198291)
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю 514 037 1150399

Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.

У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю вiдбулися такi
змiни:
У тисячах гривень
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Резерв на знецiнення на 31 грудня 2 198 420 1 296 060
Додатковi витрати на знецiнення 821 251 1 144 082
Сторно знецiнення (1 295 038) (261 484)
Рекласiфiкацiя (1 108 992) 19 762
Резерв на знецiнення на 31 грудня 615 641 2 198 420
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю за кредитною якiстю:
31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена менше 30 днiв 71805 18 449
- прострочена вiд 30 до 90 днiв 27997 34 549
- прострочена вiд 90 до 180 днiв 26920 47 401
- прострочена вiд 180 до 360 днiв 457 709 457 709
- прострочена бiльше 360 днiв 545247 1 906 364
Всього прострочено i iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 1 129 678
2 464 472
Мiнус резерв на знецiнення (615 641) (2 198 291)
Всього 514 037 1 150 399
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
Рядок 1400 «Статутний капiтал»
Станом на 31 грудня 2017 року випущена кiлькiсть простих акцiй в обiгу становила 5 487 271
акцiя номiнальною вартiстю 1,86 гривень за акцiю. Усi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста
акцiя має один голос при голосуваннi.
Рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання»
У тисячах гривень 31 грудня 2017р. 31 грудня 2016р.
Довгостроковi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП «Енергоринок» 508 707
Iншi фiнансовi зобов’язання
Всього довгострокових iнших фiнансових зобов’язань 508 707
Сума заборгованостi перед ДП «Енергоринок» визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною
вартiстю, дисконтованою за ефективною процентною ставкою 18,61%.
Рядок 1615 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги»
У тисячах гривень 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Кредиторська заборгованiсть за послуги, ТМЦ 1 536 601 2 181 429
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 247 566 450 252
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 784 167 2 631 681
ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Рядок 2000 «Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Реалiзацiя електроенергiї 878 707 1 194571
Всього доход вiд реалiзацiї 878 707 1 194571

Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Придбана електроенергiя 796 557 1 016886
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 10166 52 007
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 569 3156
Податки, крiм податку на прибуток 1457 412
Сировина та матерiали 990 1 117
Виробничi послуги 7187 20 738
Iнше 7 813
Всього 816 926 1 447 573
Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 1339 6 703
Дохiд вiд продажу товарно-матерiальних запасiв 27 907
Штрафи отриманi 2 8
Орендний дохiд, востановлениий резерв электроэнргия 35 73
Iншi доходи 1 356 282
329 54
Iншi операцiйнi доходи 1 358014 7 745

Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 847 2066
Вартiсть професiйних послуг 563 609
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 13 76
Офiснi витрати 56 320
Транспортнi витрати 40 -

Iнше 1 854 1 346
Всього адмiнiстративних витрат 3373 8 415
Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Соцiальнi виплати - 1490
Чиста змiна резерву на знецiнення товарно-матерiальних цiнностей Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю 816 244
882545
Чиста змiна резерву на знецiнення iншої дебiторської заборгованостi ПДВ, який не пiдлягає вiдшкодуванню - 20
Нарахованi штрафи та пеня 51671 3063
Iнше 8245 47040
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату
Сировина та матерiали - 901
Всього iнших операцiйних витрат
876160
935 059
Рядок 2220 «Iншi фiнансовi доходи», 2250 «Фiнансовi витрати»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Процентнi доходи за довгостроковою реструктуризованою дебiторською заборгованiстю 12393
1407
Процентнi доходи вiд банкiвських депозитiв 119 120
Списание дисконта по реконструкции кредитосркой задлженности 354885
Всього фiнансових доходiв 367 397 1527
Витрати за довгостроковою реструктуризованою дебiторською заборгованiстю

Iншi фiнансовi витрати 51 98
РасхОтВозн-яАктД/срДебЗадолжТорговаяЭлектроэнергия
Списание дисконта по реконструкции кредитосркой задлженности 33733
354907 6530
Всього фiнансових витрат 388691 6628
Рядок 2300 «Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi»
Кредит з податку на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Поточний податок 24776
Вiдстрочений податок
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк 24776 89 796

Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Збиток /(прибуток) до оподаткування 489 756 (848 578)
Кредит з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою (88156) (152 744)
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми 63380 242 540

Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк 24776
89 796
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення
певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового
звiтування та їхньою податковою базою.
У груднi 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинностi з 1 сiчня
2011 року. Згiдно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток пiдприємств буде
знижено з 25% до 16% у декiлька етапiв протягом 2011-2016 рокiв. Станом на 31 грудня 2017 року
вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються iз використанням ставок податку на
прибуток, якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли буде реалiзований актив або
врегульоване зобов’язання за ставками оподаткування, якi передбаченi новим Податковим
кодексом.
У тисячах гривень 31 грудня
2017 р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат
31 грудня 2017 (Вiднесено)/ кредитовано на капiтал
31 грудня
2015 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Основнi засоби Iншi рiзницi
Валовий вiдстрочений податковий актив - 0
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби - - Iншi зобов’язання Кредиторська заборгованiсть - - Всього вiдстроченого податкового зобов’язання - - Визнаний вiдстрочений податковий актив - - ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Залишок на початок року Код рядка Зареестрований капiтал Капiтал у дооцiнках Нерозподiлений

прибуток (непокритий збиток) Всього
Залишок на початок року 4000 10190 30912 (2 099 715) (2 058 613)
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4095 509 455 509 455
Iншi змiни в капiталi 4290 (14 846) 14 846 Залишок на кiнець року 4300 10 190 16 066 (1 575 414) (1 549 158)
Змiна Капiталу у дооцiнках у 2017г роцi вiдбулася за рахунок дооцiнки основих засобiв,
ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
Рядок 3095 «Iншi надходження»
У тисячах гривень 2017 рiк 2016 рiк
Повернення коштiв - Фiнансування страхувальника для надання матерiального забезпечення по тимчасовiй втратi
працездатностi
85 20
Всього Iнших надходжень - Рядок 3090 «Iншi витрачання»
Видача коштiв пiдзвiт 205 816
Сплата коштiв згiдно мировоi угоди
-Повернення коштiв - Перерахуфання профкому - 502
Розрахунки з iншими кредиторами 966 318
Всього Iнших витрачань 1171 1636
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
Продовження тексту приміток
-

