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Вступ
Придбання цінних паперів ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.
Квартальна інформація ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації
емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від
22.06.2010 №981.
Квартальна інформація емітента подається в обсязі та за формою, встановленими нормативно-правовими актами НКЦПФР щодо
заповнення форм розкриття квартальної інформації.
Примітки:
Позачергові загальні збори акціонерів у звітному періоді не скликалися та не проводилися.
Емітент не випускав протягом звітного періоду емісійних цінних паперів, не замовляв бланків сертифікатів, викуп власних акцій не
здійснював.
Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку з відсутністю випусків
боргових цінних паперів.
У таблиці "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" зазначаємо, що засоби невиробничого характеру відсутні.
У розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" в таблиці "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" відомості наведені
відповідно до фінансової звітності, складеної за МСФЗ.
У розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" в таблиці "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів" зазначаємо, що Товариство не випускало боргових цінних паперів.
У розділі "Узагальнені дані квартальної звітності" в таблиці "Інформація про загальні збори акціонерів" зазначаємо, що стовпчик 3 у рядку
"Вид загальних зборів" є неактивним. Внаслідок чого неможливо поставити помітку "х" для позначення позачергових загальних зборів, які
відбулися у І кварталі 2013 року.
"Баланс" та "Звіт про фінансові результати" не заповнюється через невідновідність наведених у діючій версії програмного забезпечення
форм формам, затвердженим відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку.

Розділ I. Основні відомості про емітента
1.1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Скорочене найменування емітента - ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 00130872
1.2. Дата проведення державної реєстрації 08.04.1998
Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Запорізької міської ради
Місцезнаходження емітента - 69006, Україна, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20
Телефон - (061) 286-73-59
Факс - (061) 286-71-12; (061) 286-71-55
Адреса електронної пошти - RoginaAV@dtek.com
Веб-сторінка - www.dniproenergo.ua
1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 15 років, а з урахуванням існування АТ "Дніпроенерго" 18 років. Емітент
створений на невизначений строк.
1.4. Протягом звітного періоду не відбувалось ні купівлі, ні продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у
статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю.
1.5. Інформація про зміни в організаційній структурі ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» за звітний період не відбувалися.
1.6. Протягом звітного періоду створення нових дочірніх підприємств емітента та набуття підприємством статусу залежного від емітента
не відбувалось.
1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на початок та кінець звітного періоду.
Розмір зареєстрованого статутного капіталу за МСФЗ:
- станом на 01.01.2013 - 149 186 тис. грн.
- станом на 30.06.2013 - 149 186 тис. грн.
Розмір сплаченого статутного капіталу за МСФЗ:
- станом на 01.01.2013 - 149 186 тис. грн.
- станом на 30.06.2013 - 149 186 тис. грн.
Розмір власного капіталу за МСФЗ:
- станом на 01.01.2013 - 5 505 922 тис. грн.

- станом на 30.06.2013 - 5 555 713 тис. грн.
1.8. Протягом звітного періоду ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не входило до складу (не ставало учасником) господарських організацій, які
в розумінні ст.ст.118, 120 Господарського кодексу України визначаються як об’єднання підприємств/господарські об’єднання.
1.9. Протягом звітного періоду позачергові збори Товариства не скликалися та не проводилися.
Інформація щодо річних зборів Товариства, які відбулися протягом звітного періоду (для емітентів - акціонерних товариств):
- дата зборів - 18.04.2013 року;
- вид зборів - річні;
- особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова рада Товариства;
- кворум загальних зборів - 5 565 343 голосів, що складає 93,26 %;
- питання порядку денного зборів:
1.Обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 5 563 393 голосів - 99,96496%
"ПРОТИ" - 1909 голосів - 0,03430%
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів - 0,00000%
"Недійсних та непроголосувавших" - 41 голосів - 0,00074%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
1.1. Обрати Лічильну комісію річних Загальних зборів Товариства у наступному складі:
Голова Лічильної комісії - Кравець Олена Миколаївна;
Члени Лічильної комісії:
Цвіров Леонід Євгенович;
Моргун Ігор Миколайович;
Мясищева Олена Віталіївна;
Щербань Вадим Олегович;
Пашенцева Тетяна Іванівна;
Фомінова Ольга Володимирівна.
1.2. Затвердити регламент роботи річних Загальних зборів Товариства (додається).

2.Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 5 564 292 голосів - 99,98111%
"ПРОТИ" - 1 020 голосів - 0,01833%
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів - 0,00000%
"Недійсних та непроголосувавших" - 31 голосів - 0,00056%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
2.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік
(додається).
3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 5 562 864 голосів - 99,95546%
"ПРОТИ" - 1 447 голосів - 0,02600%
"УТРИМАЛОСЬ" - 1 001 голосів - 0,01798%
"Недійсних та непроголосувавших" - 31 голосів - 0,00056%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік (додається).
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 5 561 882 голосів - 99,93781%
"ПРОТИ" - 2 429 голосів - 0,04356%
"УТРИМАЛОСЬ" - 1 001 голосів - 0,00056%
"Недійсних та непроголосувавших" - 31 голосів - 0,00056%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та
висновки Ревізійної комісії Товариства стосовно фінансової звітності Товариства за 2012 рік (додаються)
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 5 563 089 голосів - 99,95950%

"ПРОТИ" - 2 223 голосів - 0,03994%
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів - 0,00000%
"Недійсних та непроголосувавших" - 31 голосів - 0,00056%
5.1.Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2012 рік (додається).
6.Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 1 494 620 голосів - 73,12498%
"ПРОТИ" - 4 067 755 голосів - 73,09082%
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів - 0,00000%
"Недійсних та непроголосувавших" - 2 968 голосів - 0, 05333%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
6.1. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2012 рік розподілити таким чином:
- 281 662 790.40 гривень (двісті вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев'яносто гривень 40 копійок) - спрямувати
на виплату дивідендів;
- решту чистого прибутку залишити нерозподіленою (для виконання статутних цілей).
7.Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2012 році.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 1 495 240 голосів - 26,86699%
"ПРОТИ" - 4 069 592 глосів - 73,12383%
"УТРИМАЛОСЬ" - 0 голосів - 0,00000%
"Недійсних та непроголосувавших" - 511 голосів - 0, 00918%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
7.1.Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році - 281 662 790,40 гривень (двісті
вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев’яносто гривень 40 копійок) та розмір дивідендів за підсумками роботи
Товариства у 2012 році з розрахунку на 1 (одну) просту іменну акцію Товариства – 47,20 гривень (сорок сім гривень 20 копійок).
7.2.Здійснити нарахування та виплату дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2012 році у розмірі 281 662 790,40 гривень (двісті
вісімдесят один мільйон шістсот шістдесят дві тисячі сімсот дев’яносто гривень 40 копійок) з чистого прибутку до 01 липня 2013 року у
відповідності до ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної
власності».
7.3.Зобов’язати Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії для нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства за
підсумками роботи Товариства у 2012 році у встановленому розмірі, в тому числі визначити дату складення переліку акціонерів, які мають
право на отримання дивідендів, порядок повідомлення акціонерів, що включені до переліку акціонерів, які мають право на отримання

дивідендів про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивідендів, в якому врахувати зобов’язання Товариства, що виникають
відповідно до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 №794
«Про утворення Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» щодо забезпечення перерахування до Державного
бюджету України дивідендів, нарахованих на державну частку, що становить 25%+1 акція статутного капіталу Товариства.
9. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
"ЗА" - 4 067 815 голосів - 68,16693%
"ПРОТИ" - 3 468 голосів - 0,05811%
"УТРИМАЛОСЬ" - 1 493 579 голосів - 25,02884%
"Недійсних та непроголосувавших" - 481 голосів - 0,00806%
ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ:
9.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня
проведення цих річних Загальних зборів Товариства наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції
Загальних зборів Товариства, а саме:
1) правочинів з продажу електричної енергії за цінами та в об’ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку
електричної енергії України, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 20 000 000 000 (двадцять мільярдів) гривень (з
урахуванням ПДВ);
2) правочинів з купівлі електричної енергії за цінами та в об’ємі, які визначаються відповідно до Договору між членами Оптового ринку
електричної енергії України, з метою її експорту, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 2 736 000 000 (два мільярди
сімсот тридцять шість мільйонів) гривень (без урахування ПДВ);
3) правочинів з продажу електричної енергії на експорт за цінами та в об’ємі, які визначаються відповідно до договорів з кожним
контрагентом, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 341 900 000 (триста сорок один мільйон дев’ятсот тисяч)
доларів США (без урахування ПДВ) або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку
України на дату вчинення правочину;
4) правочинів з купівлі вугілля (вугільної продукції) для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергії, якщо
їх предметом є купівля вугілля (вугільної продукції) в об’ємах, необхідних для власної господарської діяльності з виробництва електричної та
теплової енергії, за вільними ринковими цінами, з граничною сукупною вартістю не більше 9 661 000 000 (дев’ять мільярдів шістсот
шістдесят один мільйон) гривень (з урахуванням ПДВ), але яка в будь-якому разі не повинна перевищувати розмір витрат, визначених у
фінансовому (бізнес) плані Товариства (бюджеті) на поточний фінансовий рік для фінансування закупівлі вугілля (вугільної продукції);
5) правочинів з купівлі газу за цінами та в об’ємі, які визначаються згідно з відповідними договорами, з граничною сукупною вартістю всіх
таких правочинів не більше 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень (з урахуванням ПДВ).
9.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства
наступних правочинів, укладення яких Статутом Товариства віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та предметом яких є:

1) надання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 680
000 000 (шістсот вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом
Національного банку України на дату вчинення правочину, компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або іншим юридичним особам,
більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK
Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою
радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
2) отримання Товариством поворотної безпроцентної фінансової допомоги на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше
380 000 000 (триста вісімдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом
Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших юридичних осіб,
більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK
Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою
радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи;
3) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів (у тому числі шляхом випуску емісійних
боргових цінних паперів) на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 300 000 000 (триста мільйонів) доларів США або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, з
ефективною ставкою не більш як: 12 % річних у доларах США та євро, 16 % річних у російських рублях, 25 % річних у гривні;
4) отримання Товариством фінансових позик (поворотної фінансової допомоги) та/або кредитів на загальну граничну суму всіх таких
правочинів не більше 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за
офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину, від компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або інших
юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії ДТЕК
Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або які
визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, для фінансування проектів з
реконструкції та модернізації теплоелектростанцій, зі строком дії до 8 років;
5) забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або
інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії
ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або
які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових позик
та/або кредитів, гарантій чи інших фінансових інструментів (в тому числі випущених облігацій) шляхом укладення Товариством договорів
поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству акцій чи корпоративних
прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів) доларів США або
еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення правочину;
6) забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) або
інших юридичних осіб, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії
ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Активи, або
які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, за договорами фінансових
деривативів (включаючи валютні свопи, процентні свопи, валютно-процентні свопи, форвардні контракти, опціони, тощо), шляхом укладення

Товариством договорів поруки, гарантій, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком договорів застави належних Товариству
акцій чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 1 500 000 000 (один мільярд п’ятсот мільйонів)
доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення
правочину;
7) відступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000 (сто
мільйонів) доларів США або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за офіційним курсом Національного банку України на дату
вчинення правочину, за умови отримання обов’язкового попереднього погодження від Фонду державного майна України у випадках, коли: (а)
такий правочин здійснюється не в рамках звичайної господарської діяльності Товариства; або (б) балансова вартість такого правочину
перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
9.3. Встановити, що за рішенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбачені підпунктом 1
пункту 9.1. та підпунктами 1 та 2 пункту 9.2. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє
схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
9.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбачені підпунктами 2 – 5 пункту 9.1. та підпунктами 3 -7 пункту 9.2. цього
протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття
Наглядовою радою Товариства рішення про надання дозволу на вчинення кожного із вказаних у підпунктах 2 – 5 пункту 9.1. та підпунктах 3 –
7 пункту 9.2. цього протоколу правочинів.
9.5. Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою
Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів,
передбачених пунктами 9.1. та 9.2. цього протоколу.
9.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів
Товариства приймати рішення щодо внесення всіх та будь-яких змін до раніше укладених Товариством кредитних договорів (договорів
фінансової позики), а також договорів, якими забезпечується виконання Товариством його обов’язків за вказаними договорами (договорів
іпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
1) збільшення ефективної процентної ставки не більш як: до 12 % річних у доларах США та євро, до 16% річних у російських рублях, до
25% річних у гривні;
2) збільшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фінансової позики) не більш ніж на 50% від первісної основної суми
кредиту (фінансової позики);
3) збільшення або зменшення строку від одного дня до 60 місяців.
9.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів Товариства
правочинів із заінтересованістю (у розумінні статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства») з особами, заінтересованими у вчиненні
Товариством правочинів, визначених у пунктах 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу, а саме: з компанією ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings
B.V.) або іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесяти відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано
належить компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) і які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings
B.V.) як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії ДТЕК Холдінгз Б.В. (DTEK Holdings B.V.) як Контрольовані Активи, якщо такі
правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктами 9.1., 9.2., 9.5 та 9.6. цього протоколу річних Загальних зборів
Товариства.

9.8. Схвалити укладення Товариством у 2012 році з переможцем конкурсних торгів – ТОВ «ЕЛЕКТРОНАЛАДКА» договору на виконання
робіт з реконструкції енергоблоку № 14 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС загальною вартістю 1 174 790 978,40 грн. (один мільярд сто сімдесят
чотири мільйони сімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот сімдесят вісім гривень 40 копійок), у тому числі ПДВ – 195 798 496,40 грн.

Розділ II. Фактори ризику

2.1.
2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:
ФАКТОРИ, ЯКІ ОБМЕЖУЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ВПЛИВАТИ НА РІШЕННЯ СТОСОВНО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ
ЕМІТЕНТА АБО ІНШИХ ПИТАНЬ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ
Дані фактори не притаманні Товариству. Акціонери Товариства можуть безперешкодно реалізувати своє право на участь в управлінні
Товариством, у т.ч. при поданні пропозицій до порядку денного загальних зборів Товариства, поданні пропозицій щодо кандидатур членів
органів управління та щодо будь-яких інших питань, які належать до компетенції загальних зборів Товариства. Крім того, кожен акціонер
вільно здійснює власне волевиявлення в процесі голосування з питань обрання членів органів емітента та з усіх інших питань, що належать
до компетенції Загальних зборів, в порядку, встановленому законодавством про цінні папери.
ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ СПРИЧИНИТИ "РОЗМИТТЯ" ПОТОЧНОЇ ЧАСТКИ АКЦІОНЕРА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ЕМІТЕНТА
Дані фактори не притаманні Товариству. Органами управління Товариства не приймалось жодних рішень, які могли б мати наслідком
"розмиття" частки акціонера у статутному капіталі Товариства.
ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ОБМЕЖУВАТИ ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ЗА АКЦІЯМИ АБО ОСНОВНОЇ СУМИ ТА ВІДСОТКІВ ЗА БОРГОВИМИ
ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ЕМІТЕНТА
Товариство не є емітентом боргових цінних паперів. Також Товариство не створює обмежень для виплати дивідендів за акціями.
Інформація щодо розміру, строків, дати складення переліку акціонерів, що мають право на отримання дивідендів, і щодо порядку виплати
дивідендів є доступною широкому загалу на безоплатній основі. В той же час відсутність актуальних персональних даних акціонерів в
депозитарних установах унеможливлює ідентифікацію Товариством таких осіб як акціонерів.
НЕДОСТАТНЯ ЛІКВІДНІСТЬ ЧИ ІНШІ ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ ОБМЕЖИТИ МОЖЛИВІСТЬ ВІДЧУЖЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТАНТА
ЇХ ВЛАСНИКАМИ.

Даний фактор не притаманний Товариству. Акції Товариства перебувають в обігу на ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" та ПАТ
"УКРАЇНСЬКА БІРЖА". Також акції Товариства входять в Індексний кошик ПФТС при розрахунку Індексу ПФТС.
ДАНІ ПРО ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ, ПРОЦЕНТІВ АБО ІНШИХ ВИПЛАТ
НЕРЕЗИДЕНТАМ
Наразі такі дані відсутні. Діючі законодавчі акТи не створюють перешкод для акціонерів-нерезидентів у їх праві на отримання дивідендів,
процентів або інших виплат, передбачених законодавством про цінні папери.
ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ЗА РОЗМІЩЕНИМИ ЕМІСІЙНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ ТА ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ЯКІ
РОЗМІЩУЮТЬСЯ, ЩО МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА РОЗМІР ПРИБУТКУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Даний фактор не створює для акціонерів Товариства умов, відмінних від передбачених законодавством.
БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ФАКТОРИ, ЩО МОЖУТЬ НЕГАТИВНО ВПЛИНУТИ НА ПРАВА ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТА, ВКЛЮЧАЮЧИ
МОЖЛИВІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦИХ ПРАВ
Акціонери Товариства безперешкодно реалізовують власні права, надані їм законом. Діяльність Товариства, зокрема його органів
управління, не створює умов, за яких виникла б загроза правам власників цінних паперів Товариства.
2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:
- НЕРЕНТАБЕЛЬНІСТЬ:
Даний фактор є істотним для Товариства, оскільки на погіршення рентабельності можуть вплинути зовнішні фактори, такі як
встановлення НКРЕ оптової ринкової ціни продажу електроенергії менше, ніж прогнозна ціна, що може призвести до зменшення тарифу;
зростання собівартості 1 кВтг більшими темпами, ніж зростання тарифу на електроенергію; зниження обсягу виробництва через зменшення
енергоспоживання в країні.
У випадку суттєвого зменшення доходів від реалізації управлінські рішення будуть спрямовані на мінімізацію витрат відповідно до
визначених пріоритетів їх здійснення.

- НЕСТАЧА РЕСУРСІВ:
Цей фактор не дуже істотно впливає на діяльність Товариства, оскільки на програму виробництва 2013 року Товариство склало
заплановані договори з постачальниками палива (вугілля, мазут, газ). Усі договірні зобов’язання постачальниками виконуються завчасно, за
договорами, за якими здійснюється затримування ведеться претензійна робота.
- КОНКУРЕНТИ – в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що
негативно позначиться на його операціях та прибутках.

Цей ризик не є істотним для фінансово-господарського статусу Товариства, оскільки Товариство здійснює довгострокове планування
своєї діяльності та аналізує необхідні ресурси для забезпечення ефективного виробництва електроенергії.
- СОБІВАРТІСТЬ - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може
призвести до зниження доходу Товариства;
На зростання собівартості впливає зростання цін на паливо, зростання податкового навантаження, інфляційні процеси в країні.
Зазначений ризик компанія мінімізує шляхом проведення закупівель матеріалів та послуг за допомогою тендерних процедур згідно чинного
законодавства України та оптимізацією витрат.
- ВІДСУТНІСТЬ МОЖЛИВОСТІ ПРОДОВЖИТИ термін дії ліцензії емітента на провадження основного виду (основних видів) діяльності чи
дозволу на використання об'єктів, обіг яких є обмеженим (включаючи природні ресурси).
На даний момент Товариство має ліцензії на провадження основного виду діяльності. Оскільки ліцензія на виробництво й поставку
електроенергії має необмежений строк та Товариство виконує всі вимоги, які необхідні для продовження ліцензії на виробництво
теплоенергії , тому вплив цього фактору на діяльність Товариства незначний.
- НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОГО СТАНУ – емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного
капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговання боргу.
Даний фактор не є істотним для Товариства на сьогодні, управління фінансовими ризиками здійснюється централізовано, стосовно
такого співвідношення встановлені досить жорсткі ліміти як самим Товариством – так і зовнішніми кредиторами, дотримання цих лімітів
відстежується топ-менеджментом Товариства.
- ПРОБЛЕМИ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ КОШТІВ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Даний фактор не є істотним для Товариства, оскільки Товариство залучає кошті в найбільших банках України, які мають найкращі
показники діяльності.
- НЕЯКІСНЕ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскільки енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує оновлення. Товариство направляє значні
кошти для впровадження сучасних технологій у виробництві. Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної складової (згідно Наказу
міністерства палива та енергетики України від 24.03.2006 №183 та розпорядження КМУ від 08.09.2004р №648-р) та за рахунок власних
коштів. У майбутньому Товариство передбачає продовжити активну роботу по технічному переозброєнню виробництва та впровадженню
сучасних технологій.
- ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ - ризики, пов'язані зі шкідливим впливом діяльності Товариства на навколишнє середовище та застосуванням
заходів впливу з боку державних органів, які здійснюють нагляд у сфері охорони навколишнього середовища.
Товариство приділяє значну увагу для мінімізації екологічних ризиків, продовжує вдосконалювати систему екологічного менеджменту.
Товариство націлене в своїх планах здійснити реконструкцію обладнання з очищення газів (реконструкція електрофільтрів). З метою

виконання директив ЄС передбачено будівництво сіркоочісних споруд (виділено в окрему чергу будівництва), що заплановано до реалізації
на етапах реконструкції блоків.
2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики:
- ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ:
Цей фактор є притаманним для Товариства. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів
діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність емітента у
податковому просторі, є Податковий Кодекс України. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо
зниження ризику не вживалися.
- НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ:
У зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна підготовка
роз’яснювальних документів з окремих питань при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання
призводить до невизначеності регуляторного середовища. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи
щодо зниження ризику не вживалися.
- ПОЛІТИЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ:
Товариство є малозалежним від політичної нестабільності, а тому зазначений ризик є незначним. Змін у факторах ризику протягом
звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- РЕЦЕСІЯ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ:
Зниження темпів економічного розвитку приведе в першу чергу до зменшення обсягів виробництва, що матиме наслідком зменшення
доходів Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ЗРОСТАННЯ ІНФЛЯЦІЇ ЧИ ЗНИЖЕННЯ ВПЕВНЕНОСТІ СПОЖИВАЧІВ У МАЙБУТНЬОМУ:
Зазначений ризик є незначним, оскільки основною продукцією Товариства є електрична енергія, розрахунки за яку в цілому у ланцюгу
"виробник-оптовий постачальник-постачальник-споживач" відбуваються на досить високому рівні. У фінансовий план витрати складаються з
урахуванням коефіцієнтів інфляції. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не
вживалися.
- НЕЕФЕКТИВНА СУДОВА СИСТЕМА:
До таких ризиків відноситься:
- суб'єктивне оцінювання судом доказів по справі.
- неоднозначне трактування судами різних інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права.

- зміна судової практики.
Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не вживалися.
- ОБМЕЖЕННЯ НА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ:
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здійснює продаж і несе витрати в національній валюті. Валютний
ризик виникає переважно відносно боргових зобов'язань, які частково номіновані в іноземній валюті, і закупівель, пов'язаних з реалізацією
інвестиційних проектів. Даний ризик, як й усі інші фінансові ризики, управляється централізовано й підлягає пильному моніторингу з боку
топ-менеджменту Товариства. Змін у факторах ризику протягом звітного періоду не було. Додаткові заходи щодо зниження ризику не
вживалися.
2.2. Інформацію стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).
Відповідальні працівники Товариства систематично виявляють і оцінюють ризики Товариства, які впливають на досягнення стратегічних
та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та
цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення Товариства
приймаються з урахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
Товариство для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
- регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
- забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
- обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
- здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
- рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
3.1.
Основними видами діяльності є:
35.11 виробництво електроенергії;
25.30 виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
33.12 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
33.14 ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
35.30 постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель

3.2.
Інформацію про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків
доходу за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року, обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі),
середньореалізаційні ціни, суму виручки.
за 6 міс. 2013 року ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Обсяг виробництва млн кВтг 7298,765
Обсяг реалізованої продукції млн кВтг 6649,532
Обсяг реалізованої продукції тис грн 4093164,2
Середний тариф коп/кВтг 61,6
Сума виручки тис грн 4093164,2
за 6 міс. 2013 року ТЕПЛОЕНЕРГІЯ
Обсяг виробництва тис Гкал 365,657
Обсяг реалізованої продукції тис Гкал 333,783
Обсяг реалізованої продукції тис грн 76163,1
Середний тариф грн/Гкал 228,18
Сума виручки тис грн 76163,1
Загальна сума виручки від реалізації основних видів продукції за 6 міс 2013 р. складає 4169327,3 тис. грн.
Експорт електроенергії Товариством не здійснюється. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" здійснює свою діяльність лише на території України.
Інші види продукції (робіт, послуг) у т.ч. нові, не мають суттєвого впливу на господарський стан емітента, у зв'язку з чим інформацію не
розкриваємо.

3.3. Змін в системі збуту продукції протягом звітного періоду не відбулось.
3.4. Інформація про джерела надходження сировини та основних постачальників Товариства у 2 кварталі 2013 року та про зміну ціни на
паливо:
ВУГІЛЛЯ: Основним постачальником вугільної продукції протягом звітного періоду є ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДІНГ". Ціна вугільної продукції з
урахуванням якості з початку звітного періоду суттєвих змін не зазнала.
Ціна на початок звітного періоду – 659,73 грн./тн без ПДВ
Ціна на кінець звітного періоду – 687,90 грн./тн без ПДВ
Весь обсяг поставленої вугільної продукції за період з січня 2013 по червень 2013 видобувався на території України.
ПРИРОДНИЙ ГАЗ:
У порівнянні з 1 кварталом 2013 року, у 2 кварталі 2013 року відбулися зміни в розподілі поставок природного газу на адресу Товариства.
У 1 кварталі 2013 року постачання розподілялося таким чином:
• постачання природного газу від НАК «Нафтогаз України» - 71,9% від загального обсягу поставки за ціною 3579,18 грн./тис. м3 без ПДВ,
без урахування транспортування.
• постачання природного газу ТОВ «ДТЕК Трейдінг» - 28,1% від загального обсягу поставки за ціною 3574,08 грн./тис. м3 без ПДВ, без
урахування транспортування.
Весь обсяг поставленого природного газу у 1 кварталі 2013 році є імпортованим.
Структура поставки в 2 кварталі 2013 року:
• постачання природного газу від НАК «Нафтогаз України» - 22,7% від загального обсягу поставки за ціною 3579,18 грн./тис. м3 без ПДВ,
без урахування транспортування.
• постачання природного газу ТОВ «ДТЕК Трейдинг» - 77,3% від загального обсягу поставки за ціною 3574,08 грн./тис. м3 без ПДВ, без
урахування транспортування.
У 2 кварталі 2013 року частка природного газу, видобутого на території України, склала 42,1%.
ПРИРОДНИЙ ГАЗ: Джерела надходження природного газу протягом звітного періоду не змінювалися. Увесь обсяг природного газу, що
споживаеться Товариством, імпортується та постачається НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Ціна на природний газ регулюється постановами НКРЕ України і з початку звітного періоду залишається без змін на рівні 3884,78 грн./м3
без ПДВ.
3.5. Основним клієнтом емітента є ДП «Енергоринок».

3.6 Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами: договори про спільну
діяльність відсутні.
3.7. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності Товариства:
Дозволи, отримані протягом звітного періоду (ІІ квартал 2013 р.)
1.Дозвіл на спеціальне водокористування ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС, № 03272, виданий Державним
управлінням охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області термін дії з 16.05.2013 по 01.05.2013.
Протягом звітного періоду (ІІ квартал 2013 р.) нових ліцензій отримано не було.
3.8. Інформація про об'єкти, щодо яких Товариство набуло протягом звітного періоду права інтелектуальної власності:
Нові об'єкти інтелектуальної власності в експлуатацію у другому кварталі не вводилися.

3.9. Науково-дослідну політику ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" у звітному періоді не провадило.
3.10. Інформація про суттєві капітальні та фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю Товариства протягом звітного
періоду.
Загальний обсяг інвестицій за ІІ квартал 2013 року, включаючи інвестиції по відокремлених підрозділах Товариства склав 146,9 млн.грн
(без ПДВ).
Найбільші витрати були здійснені щодо таких проектів:
1. Технічне переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС – 112,8 млн.грн (без ПДВ)
2. Заміна пакетів перехідної зони двох ниток котла та заміна фронтових та задніх панелей екранів НРЧ котла К-17 «А», «Б» енергоблоку
№11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – 13,3 млн.грн (без ПДВ)
3. Технічне переоснащення електрофільтрів блоку №11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – 2,5 млн.грн (без ПДВ)
4. Заміна шпальної броні та венцової косозубої шестерні млина КБМ – 17А енергоблоку №11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – 2,1 млн.
грн (без ПДВ)
5. Заміна регулюючої поверхні К-10Б ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС – 1,9 млн.грн (без ПДВ)
Витрати за цими проектами склали 90,2% від загальної суми за звітній період.
Фінансування ведеться за рахунок інвестиційної складової та власних коштів

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
4.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів (далі - "ОЗ"):
Первісна вартість:
• на 01.01.2013 – 4 793 964 тис.грн.;
• на 30.06.2013 – 4 830 297 тис.грн.
Залишкова вартість:
• на 01.01.2013 – 3 682 756 тис.грн.;
• на 30.06.2013 – 3 377 824 тис.грн.
Процедура визначення суми втрат від зменшення корисності або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних
засобів (переоцінка) у першому півріччі 2013 року не проводилась.
До складу основних засобів ввійшли такі групи:
• будівлі та споруди;
• машини та обладнання;
• транспортні засоби;
• інші основні засоби.
Діапазон термінів корисного використання основних засобів становить для:
- будівель та споруд - від 10 до 50 років;
- виробничого обладнання – від 5 до 30 років;
- меблів, офісного та іншого обладнання – від 2 до 15 років.
У базі основних засобів відсутні об’єкти які відповідають критеріям визнання такої нерухомості, відповідно до МСФЗ.
Для нарахування амортизації застосовується прямолінійний метод, що починається з наступного місяця після введення до експлуатації
основних засобів, а припиняється на другий місяць після їх вибуття. На інші необоротні активи: бібліотечний фонд та малоцінні необоротні
матеріальні активи амортизація нараховується в розмірі 100% в перший місяць експлуатації.

4.2. Зміни, які відбулися за звітний період, наростаючим підсумком з початку звітного року у структурі основних засобів виробничого
призначення:
Сума нарахованої амортизації у першому півріччі 2013 року (за МСФЗ) становить 342 029 тис.грн., таким чином рівень зносу збільшився
на 6,89%.
У I півріччі 2013 року введено в дію основних засобів (згідно МСФЗ) на суму 37 434 тис.грн., а саме:

• нових на суму 8 643 тис.грн.;
• модернізовано на 28 645 тис.грн.;
• виявлено при інвентаризації 143 тис.грн.;
• інші надходження (переведено у виробництво об’єкти невиробничого призначення) склали 3 тис.грн.;
Ліквідовано основних засобів, балансова вартість (згідно МСФЗ) яких склала 338 тис.грн.
У звітному періоді реалізовано основних засобів, балансова вартість яких за МСФЗ дорівнює 246 тис.грн. Основні засоби, вилучені для
продажу станом на 30.06.2013 відсутні.
4.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний період (тис. грн.):
УСЬОГО ВИТРАТИ НА РЕМОНТ у т.ч.:
середній ремонт поточний ремонт
І півріччя 2013 р. 199 317 62 281 137 036
І півріччя 2012 р. 189 505 60 170 129 335
відхилення
("+" - збільшення витрат; "-" - зменшення витрат) + 9 812 +2 111 +7 701
Збільшення витрат у I півріччі 2013 року проти аналогічного періоду 2012 року зумовлено передусім відмінностями в ремонтній програмі
4.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які були надані в заставу за звітний період:
Сума основних засобів, на які обмежені права користування та розпорядження станом на 30 червня 2013 у зв’язку з передачею під
заставу для отримання кредитів складає за первісною вартістю 1 451 238 тис.грн., їх балансова вартість дорівнює 1 079 355 тис.грн.
Державне майно в базі основних засобів, згідно МСФЗ не обліковується.
Суми запозичень, забезпечених заставою ОЗ :
• 780 000 тис.грн./97 833,8 тис.долл.США під 9,25%, строком погашення 30.12.2013;
• 673 950 тис.грн./2 492 879,6 тис.руб. під 9,8% строком погашення 30.11.2017.
4.5. Інформація станом на кінець звітного періоду про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються:
Основні засоби, які тимчасово не експлуатуються, але згідно МСФЗ на них нараховується амортизація у звичайному порядку. Залишкова
вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) на 30.06.2013, згідно МСФЗ становить 3
911 тис.грн.
Первісна (переоцінена) вартість повністю замортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись на 30.06.2013 становить
179 117 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів за МСФЗ, придбаних за рахунок цільового фінансування на кінець звітного періоду складає 732
тис.грн., первісна вартість дорівнює 2 172 тис.грн. і такі об’єкти обліковуються за переоціненою вартістю.
4.6.Інформація за звітний період наростаючим підсумком з початку звітного року про зміну розміру додаткового капіталу в результаті
переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками):
У першому півріччі 2013 року відбулися такі зміни у додатковому капіталі:
• на сумму 247 043 тис.грн. використання додаткового капіталу (амортизація та вибуття резерву переоцінки);
• на сумму 44 834 тис.грн. нараховано відстрочений податок на вибуття додаткового капіталу
4.7. Інформація про зміни в незавершеному будівництві емітента:
Станом на кінець другого кварталу 2013 року обсяг незавершеного будівництва склав 687,3 млн.грн (без ПДВ), що більше за обсяги
незавершеного будівництва на кінець першого кварталу 2013 року на 138,7 млн.грн (без ПДВ).
Авансові платежі з початку року склали 313,1 млн.грн.

Розділ V. Інформація про працівників емітента
5.1. Інформація про кількість працівників Товариства на кінець звітного періоду.
Кількість працівників (облікова чисельність працівників) на 30.06.2013 склала 6902 особи (основне робоче місце), з них на умовах
неповного робочого часу - 5 осіб.
За сумісництвом (зовнішні) - 20 осіб.
1. ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС - 1780 осіб (на умовах неповного робочого часу – 1), за сумісництвом – 2
2. ДТЕК КРИВОРІЗЬКА ТЕС - 1977 осіб (на умовах неповного робочого часу – 0), за сумісництвом – 1.
3. ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС - 1829 осіб (на умовах неповного робочого часу – 3), за сумісництвом – 2.
4. ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС - 1282 осіб (на умовах неповного робочого часу – 1), за сумісництвом – 1.
Фонд оплати праці усіх працівників ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" за ІІ квартал 2013 року склав 127 450,7 тис.грн.

5.2. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі
працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не укладались, рішення про виникнення зобов'язань не приймались.

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
6.1. Інформація про зміни протягом звітного періоду в компетенції органів емітента, їх персональному складі відповідно до статуту та
внутрішніх положень емітента.
Протягом звітного періоду відбулися зміни в персональному складі посадових осіб Товариства, а саме:
17.05.2013 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" прийняла рiшення припинити повноваження Магєри Юрiя Михайловича як
Генерального директора ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» у зв’язку з його звiльненням 17 травня 2013 року за власним бажанням.
Магєра Ю.М. згоди на розкриття паспортних даних не давав.
Магєра Ю.М. володiє 55 акцiями Товариства, що становить 0,0009% статутного капiталу Товариства.
Магєра Ю.М. перебував на посадi з 15.05.2012 року.
Магєра Ю.М. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
17.05.2013 Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО" прийняла рiшення обрати Магду Олексiя Iвановича виконуючим обов’язки
Генерального директора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» за сумiсництвом з 18 травня 2013 року на
строк до обрання Наглядовою радою Товариства Генерального директора Товариства.
Магда О.I. згоди на розкриття паспортних даних не давав.
Магда О.I. не володiє акцiями Товариства.
Магда О.I. перебуває на посадi Керiвника Департаменту iз взаємодiї з профспiлковими органiзацiями та регiональною владою Дирекцiї з
генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (за основним мiсцем роботи).
Магда О.I. обiймав наступнi посади:
27.04.2009-02.07.2012 - Комерцiйний директор ТОВ "ДТЕК СХIДЕНЕРГО";
02.01.2008-17.04.2009 - Начальник вiддiлу маркетингу ЗАТ "КонтурГлобал Україна"
14.06.2007-28.12.2007 - Начальник сектору маркетингу "Контур Глобал Менеджмент, Iнк", тощо.
Магда О.I. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Протягом звітного періоду змін в компетенції органів Товариства не було.
Основні дані про посадових осіб емітента
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25.00

0

50.00

-

0

109506825.00

25.00

0

109506875.00

0.00002

0

0.00004

0.00002

0

0.00004

Член Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"
(23269555); Член
Ревізійної комісії
Національної
- акціонерної компанії
"Енергетична компанія
України" (32984271);
Член Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
(00131268)
Керівник Департаменту
із взаємодії з
профспілковими
організаціями та
регіональною владою
Дирекції з генерації
електроенергії ТОВ
"ДТЕК" (34225325)
Член Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"
(23269555); Член

Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО"
(23359034); Член
Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
КРИМЕНЕРГО"
(00131400); Член
Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"
(00131268); Член
Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
(00169845); Член
Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КИЇВЕНЕРГО"
(00131305)

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
34225325
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДТЕК"

Член
Ревізійної
комісії (0)

- -

766675.00

108740200.00

109506875.00

0.513906

0.513906

Член Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
(00178353); Член
Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
- ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ"
(00176472); Член
Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"
(00176549); Член
Наглядової ради

ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ" (05508186);
Член Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"
(23269555); Член
Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДНІПРООБЛЕНЕРГО"
(23359034); Член
Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
КРИМЕНЕРГО"
(00131400)
Національна
акціонерна компанія
"Енергетична
компанія України"

32984271

Член
ревізійної
комісії (0)

- -

37296475.00

-

37296475.00

25.00002

25.00002

Член Ревізійної комісії
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО"
(23269555)

6.3. Посадові особи не беруть участь в дочірніх/залежних підприємствах.
Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

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

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ - для
юридичних осіб резидентів або
ідентифікаційний код з
торговельного,
судового або
банківського реєстру
країни, де офіційно
зареєстрований
іноземний суб'єкт

Посада в
емітента

Повне найменування
дочірнього/
залежного
підприємства

Розмір
частки (паю)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
дочірнього/
залежного
підприємства

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай)
посадової
особи у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі

Відсоток
голосів у
вищому
органі
дочірнього/
залежного
підприємства
за акціями
(часткою,
паєм), що
належать

Кількість
акцій
дочірнього/
залежного
підприємства,
які можуть
бути придбані
посадовою
особою в
результаті
здійснення

господарської
діяльності, - для
юридичних осіб нерезидентів

1

2

3

4

емітента (грн)

дочірнього/
залежного
підприємства

посадовій
особі, у
загальній
кількості
голосів

прав за
належними їй
опціонами
дочірнього/
залежного
підприємства*

5

6

7

8

6.4.
Інформація щодо процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа ПАТ
"ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом
двох років до порушення справи про банкрутство відсутня.
Посадові особи не мають судимостей за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Засновником емітента є Міністерство енергетики України - правонаступником якого є Міністерство палива та енергетики України (на
момент створення емітента володіло 100% акцій), місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30).

7.1. Згідно зі зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», наданим депозитарієм – ПАТ
«Національний депозитарій України», інформація наступна:
Загальну кількість учасників емітента на кінець звітного періоду – 2104 особи
Кількість акцій, які перебувають в обігу на кінець звітного періоду - 5 967 432 штук.
Інформація щодо розміру частки, що належить власнику істотної участі розкрита в одиницях - штук акцій.
Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Розмір частки (паю), що належить власнику
істотної участі

Повне найменування юридичної особи власника істотної участі або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ - для юридичних
осіб - резидентів або
ідентифікаційний код з
торговельного, судового
або банківського реєстру
країни, де офіційно
зареєстрований іноземний
суб'єкт господарської
діяльності, - для юридичних
осіб - нерезидентів

1

2

DTEK HOLDINGS LIMITED

HE 174860, Themistokli Dervi,
3,Julia House, Nikosia, Cyprus,
P.C. 1066

Національна акціонерна компанія "Енергетична 32948271, Україна, 01001, м.
компанія України"
Київ, вул. Хрещатик, 34

у прямому
володінні

через
афілійованих
осіб

разом

3

4

5

Відсоток,
який
становлять
акції (частка,
пай) у
статутному
(складеному,
пайовому)
капіталі
емітента

Відсоток
голосів у
вищому
органі
емітента за
акціями
(часткою,
паєм), що
належать
власнику
істотної
участі, у
загальній
кількості
голосів

6

7

4067613

312662

4380275

68.16345

68.16345

1491859

-

1491859

25.00001676

25.00001676

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу,
іншими афілійованими особами

8.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного періоду між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з
іншого боку:
1. ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» уклали наступні договори протягом 2 кварталу 2013 року:
- 01.04.2013, предмет договору - надання послуг з проведення психологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах з підвищеною
небезпекою, сума договору – 79 290,00грн.
- 27.04.2013, предмет договору - доручення на виконання юридичних дій з ремонту АБК, сума договору – 4 482,00 грн.
- 27.05.2013, предмет договору – надання послуг з контролю якості наданих підрядною організацією послуг з охорони, сума договору – 4
907 907,00 грн.
- 28.05.2013, предмет договору – надання послуг з медичного обслуговування, сума договору – 662 302,56 грн.
- 28.05.2013, предмет договору – надання послуг з медичного обслуговування, сума договору – 487 923,32 грн.
Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.
Підстава укладення: необхідність залучення емітентом сторонніх виконавців з надання послуг з проведення психологічної експертизи
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, з контролю якості наданих підрядною організацією послуг з охорони, виконання
юридичних дій з ремонту АБК, медичного обслуговування.
2. ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та ТОВ «СОЦІС» уклали наступний договір протягом 2 кварталу 2013 року:
- 29.04.2013, предмет договору – послуги з проведення психологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах з підвищеною
небезпекою, сума договору – 40 950,00 грн.
Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.
Підстава укладення: необхідність залучення емітентом сторонніх виконавців з надання послуг з проведення психологічної експертизи
працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.
3. ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК» уклали наступні договори протягом 2 кварталу 2013 року:
- 12.04.2013, предмет договору – надання послуг з контролю за реалізацією інвестиційних проектів, сума договору – 486 996,16 грн.
Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.
Підстава укладення: необхідність залучення емітентом сторонніх консультантів з питань реалізації інвестпроектів.
- 30.04.2013, предмет договору – поставка кам’яного вугілля, сума договору – 1 969 391 000,00 грн.
Методика ціноутворення: прийняття найбільш економічно вигідної пропозиції.
Підстава укладання: закупівля паливно-енергетичних ресурсів для виробництва електричної та теплової енергії.

4. ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» уклали наступний договір протягом 2 кварталу 2013 року:
- 22.04.2013, предмет договору – надання послуг з визначення стирання і подрібнення антрациту-фільтранту, сума договору – 18 899,40
грн.
Методика ціноутворення: згідно з калькуляцією послуг.
Підстава укладення: з метою отримання доходу.

8.2. Характер відносин між емітентом та афілійованими особами:
ТОВ «СОЦІС» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та
володіє 99% статутного капіталу ТОВ «СОЦІС»;
DTEK HOLDINGS LIMITED - DTEK HOLDINGS LIMITED володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та є членом
Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»;
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 99,92% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»;
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
та володіє 18,3008% статутного капіталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»; перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє
68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 54,0928%
статутного капіталу ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»;
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - перебувають під спільним контролем DTEK HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу
ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК
СХІДЕНЕРГО»;
ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»
та володіє 99% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»;
ТОВ «ДТЕК» - ТОВ «ДТЕК» є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»; перебувають під спільним контролем DTEK
HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 100% статутного капіталу ТОВ «ДТЕК»;
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - перебувають під спільним контролем ТОВ «ДТЕК», яке є Головою Ревізійної комісії ПАТ «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 12,2438% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»; перебувають під спільним контролем DTEK
HOLDINGS LIMITED, що володіє 68,1635% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО», є членом Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНІПРОЕНЕРГО» та володіє 59,9924% статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».
Наступна інформація підготовлена у відповідності з даними бухгалтерського обліку за П(С)БО.
Види та обсяги операцій з афілійованими особами у 2 кварталі 2013 року у грн. з ПДВ:
ТОВ «СОЦІС»:

- надано послуг (оренда, послуги автотранспорту) на суму 765 064,99;
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»:
- надано послуг (оренда автотранспорту) на суму 15 065,53;
ТОВ «ДТЕК СЕРВІС»:
- надано послуг (оренда нерухомого майна та автотранспорту) та поставлено товарів (оргтехніка) на суму 1 385 795,80;
- отримано послуг (послуги охорони, медичного обслуговування, послуги у сфері бухгалтерського обліку, послуги з організації
харчування, послуги зі зберігання та видачі молочної продукції, послуги з проживання) на суму 13 975 136,54;
ТОВ «ДТЕК»:
- отримано послуг з контролю за реалізацією інвестиційних проектів на суму 1 460 988,48;
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО»:
- поставлено товарів на суму 95 390,40 та - 129 481,22 (здійснено повернення товару);
DTEK HOLDINGS LIMITED:
- нараховані відсотки по кредитах на суму 6 336 201,23;
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ»:
- отримано товарів (кам’яне вугілля) на суму 2 144,52;
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ»:
- отримано товарів (кам’яне вугілля, газ) на суму 935 754 115,71.
Станом на 30.06.2013 сума дебіторської заборгованості за операціями з афілійованими особами у грн.:
ТОВ «СОЦІС» - 281 207,76
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - 267 796 639,04
ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 634 594,92
ТОВ «ДТЕК» - 49 248,75
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - 66 095 390,40
DTEK HOLDINGS LIMITED – 0,00
ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - 23 727,27
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - 69 754 490,36
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - 500,00
Станом на 30.06.2013 сума кредиторської заборгованості за операціями з афілійованими особами у грн.:
ТОВ «СОЦІС» - 0,00
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» - 5,02
ТОВ «ДТЕК СЕРВІС» - 3 464 383,17
ТОВ «ДТЕК» - 215 119 981,46
ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» - 4,00
DTEK HOLDINGS LIMITED – 1 187 897,35

ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» - 203,00
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» - 228 337 705,34
ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» - 0,00

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
9.1.
Судові процеси (процедури досудового врегулювання спорівв) щодо стягнення кредиторської та дебіторської заборгованості на суму 10
чи більше відсотків сумарних активів за ІІ квартал 2013 року в ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО»:
На сьогодні загальна сума, за якою ведеться претензіонно-позовна робота складає 58 млн. грн., тобто, судові процеси, у розумінні пункту
9.1. цього звіту, відсутні.

9.2. За ІІ квартал 2013 року ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» було здійснено наступні виплати штрафних санкцій:
1. ДП «Придніпровська залізниця» ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 22.04.2013 (правовпорушення - не очищення вагонів), штраф –
126,70грн. Сплачено в повному обсязі – 22.04.2013
2. ДП «Придніпровська залізниця» ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 08.05.2013 (правовпорушення - не очищення вагонів), штраф 580,80грн. Сплачено в повному обсязі – 08.05.2013
3. ДП «Придніпровсь-ка залізниця» ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 29.05.2013 (правовпорушення - не очищення вагонів), штраф –
163,35грн. Сплачено в повному обсязі – 29.05.2013
4. ДП «Придніпровська залізниця» ПАТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» 17.06.2013 (правовпорушення - не очищення вагонів), штраф –
415,80грн. Сплачено в повному обсязі – 17.06.2013

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
10.1.1.
Інформація про акції емітента.
- тип акцій- прості;
- форма випуску - іменні;
- форма існування - бездокументарна;
- номінальна вартість 1 акції - 25,00 гривень;
- кількість акцій, які перебувають в обігу - 5 967 432 (п’ять мільйонів дев’ятсот шістдесят сім тисяч чотириста тридцять дві) штук;
- кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення - 0;
- кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті
виконання обов'язків за опціонами емітента (за наявності) - 0;
- дата реєстрації випуску - 27.07.2010; номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 594/1/10
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
Змін прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалось.
ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" привілейованих акцій не випускало, у зв'язку з чим інформацію не наводимо.
10.1.2.
Станом на кінець звітного періоду ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" додаткового випуску акцій не здійснювало.

10.1.3. Рішення про проведення додаткового випуску акцій не приймались.
10.1.4. Протягом звітного періоду загальними зборами ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не приймалось рішення щодо анулювання,
консолідацію або дроблення акцій.

10.2. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не здійснювало випуски емісійних цінних паперів.
10.2.1.
Інформація про облігації, які знаходяться в обігу:
- облігації, відсоткові іменні, звичайні (незабезпечені),
- форма існування – бездокументарна, серії А;
- дата реєстрації випуску – 29 листопада 2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску - № 282/2/12;
- назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
- кількість цінних паперів випуску – один мільйон десять тисяч штук;

- номінальна вартість цінних паперів випуску – одна тисяча гривень;
- загальна номінальна вартість випуску – один мільярд десять мільйонів гривень;
- права, закріплені за кожним цінним папером випуску: купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку
цінних паперів після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та
видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, серед визначеного кола осіб; отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку
їх погашення; отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового
періоду; здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України та умовам розміщення;
- кредитний рейтинг не присвоювався;
- порядок та умови погашення цінних паперів випуску: Погашення облігацій буде здійснюватися за адресою: Україна, 69006, Запорізька
область, місто Запоріжжя, вулиця Добролюбова, будинок 20, в наступні строки: дата початку погашення – 27 грудня 2042 р.; дата закінчення
погашення – 26 січня 2043 р. Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий або вихідний день за законодавством України,
погашення облігацій здійснюється в перший робочий день, наступний за святковим або вихідним днем. Товариство здійснює погашення
облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України»
на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Товариство здійснює перерахування номінальної
вартості облігацій в національній валюті України (гривні) на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі
власників облігацій, у строки, передбачені до погашення, після своєчасного пред’явлення облігацій до погашення. Своєчасним
пред’явленням облігацій до погашення вважається перерахування облігацій, належних власникові, з його рахунку у цінних паперах у
обраного ним зберігача на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» у перший день
погашення облігацій. Дострокове погашення емітентом облігацій не передбачене.
- розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати: Відсоткова ставка за облігаціями становить 0,001% (нуль цілих одна
тисячна відсотків) річних, відсотковий дохід сплачується одноразово, в строки, встановлені умовами випуску.
Відсотковий дохід (Д) обчислюється за формулою: Ді = %Ставка/100% * 1000 * Е/365,
де:
% Ставка – ставка, за якою нараховується відсотковий дохід за облігаціями (відсотків річних);
1000 – номінальна вартість облігації (в гривнях);
Т – тривалість періоду нарахування відсоткового доходу (в днях), який починається з дати початку розміщення й триває до кінця строку
обігу облігацій (з 10.12.2012 року до 26.12.2042 року). Відсотковий дохід на 1 облігацію розраховується з точністю до 1 копійки за правилами
математичного округлення. Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру власників
облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на
день виплати відсоткового доходу. У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути
проведена виплата відсоткового доходу за відповідною серією облігацій, належна сума депонується на відповідному рахунку емітента.
Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів емітент здійснює після особистого
звернення власника, який повинен надати заяву на отримання відповідної суми коштів. Валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового
доходу: Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні. Виплата відсоткового доходу за
облігаціями здійснюється в національній валюті України (гривні) емітентом за адресою: Україна, 69006, Запорізька область, місто Запоріжжя,
вулиця Добролюбова, будинок 20, на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець

операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу. Дата
початку виплати відсоткового доходу – 27 грудня 2042 р. Дата закінчення виплати відсоткового доходу – 26 січня 2043 р. Якщо дата виплати
відсоткового доходу за облігаціями припадає на вихідний або святковий день за законодавством України, виплата доходу здійснюється в
перший робочий день, наступний за святковим або вихідним днем. Відсотковий дохід за облігаціями за вказані святкові або вихідні дні не
нараховується і не виплачується.
- облігації є незабезпеченими;
- цінні папери не є конвертованими.

10.2.2. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" випуск облігацій не здійснювало.
10.2.3. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" не здійснювало розміщення емісійних цінних паперів.
10.2.4. Емітентом не приймались рішення щодо проведення додаткового випуску емісійних цінних паперів (окрім акцій), тому інформацію
не розкриваємо.

10.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі протягом звітного періоду, внутрішні та зовнішні
ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами.
До 12.04.2013 року акції емітента перебували в лістингу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС".
Договір про підтримання цінних паперів у біржовому списку ПФТС від 14.09.2009 № 1527.
12.04.2013 року фондовою біржею ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" було прийнято рішення про переведення з 15.04.2013 року простих
іменних акцій Товариства бездокументарної форми існування номінальною вартістю 25,00 гривень кожна у кількості 5 967 432 штук
загальною номінальною вартістю 149 185 800,00 гривень з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу до списку позалістингових
паперів Біржового Списку (делістинг).
З лістингу було виключено 100% акцій від загальної кількості акцій Товариства.
Випуск акцій Товариства, які виключено з лістингу, було зареєстровано за № 594/1/10 27 липня 2010 року, про що свідчить Свідоцтво,
видане 30 травня 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Зазначені прості іменні акції Товариства не перебувають в лістингу жодної іншої фондової біржі.
З 15.04.2013 року зазначені акції Товариства виключені з лістингу на підставі п. 5.22.7. Правил ПФТС, на підставі заяви емітента.
Акції ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" перебували у котирувальному списку ПФТС другого рівня лістингу.

За 6 місяців 2013 року найвища ціна акцій ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" становила 234,00 гривень, найнижча ціна - 178,95 гривень.
10.4. Ринкова капіталізація ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" станом на 28.06.2013 становить 1 077 121 476,00 гривень.

10.5. Обслуговування емісії цінних паперів ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" здійснює ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ", код ЄДРПОУ 30370711 (договір від 28.07.2010 №Е-877).
Місцезнаходження: 01001, м. Київ, Б.Грінченка, буд. 3
ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію.
Ліцензія на цей вид діяльності АВ №581322, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 25.05.2011.
Відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах власників акцій ВАТ "Дніпроенерго", які були зареєстрованими особами в реєстрі
власників іменних цінних паперів ВАТ "Дніпроенерго" на дату припинення ведення реєстру (у зв`язку з дематеріалізацією випуску простих
іменних акцій ВАТ "Дніпроенерго"), згідно з договором від 27.07.2010 №33/02-2010 здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю
"Об`єднана реєстраційна компанія"
Міцезнаходження: 83050, Донецька область, м. Донецьк, Університетська, буд. 52, код ЄДРПОУ 23785133
ТОВ "Об`єднана реєстраційна компанія" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберігача.
Ліцензія на цей вид діяльності АВ №507121, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.12.2009.
Протягом звітного періоду змін особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України не
відбувалось.

10.6. Емітент не випускав цінних паперів, які перебували б в обігу за межами України та потребували б дозволу НКЦПФР на їх обіг.
У квітні 1999 року емітентом здiйснена програма випуску американських депозитарних розписок (АDR) 1 рiвня на акції ВАТ
"Дніпроенерго".
21 лютого 2006 року депозитарнi розписки ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" включенi до лiстингу Франкфуртської фондової бiржi.

10.7. ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" інших цінних паперів не випускало.

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку
галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів
емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і
прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від
прогнозованих результатів з багатьох причин.
12.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі
економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання
певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні
результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
12.2. За 6 місяців 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року обсяги виробництва електроенергії зменшились на 11,1 % та
склали 6 649,5 млн.кВтг. Середній тариф на електроенергію за 6 місяців 2013 року склав 61,56 коп/кВтг (з інвестскладовою) зі збільшенням
відносно 2012 року на 12,8 %. Його рівень збільшено на 6,98 коп/кВтг відносно рівня попереднього року.
За 6 міс 2013 Товариство отримало прибуток у розмірі 334 млн грн. Порівняно з 2012 року Товариство покращило фінансові показники на
628 млн грн. (6 міс 2012 року – збиток у розмірі 294 млн.грн.).
12.3. Найбільші витрати були здійснені щодо таких проектів:
· Технічне переоснащення електрофільтрів блоку №11 ДТЕК ПРИДНІПРОВСЬКА ТЕС – 10,3 млн.грн (без ПДВ)
· Технічне переоснащення енергоблоку №1 ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС – 115,7 млн.грн (без ПДВ)
· Розширення золовідвалу у б.Західна ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС – 4,3 млн.грн (без ПДВ)
· Реконструкція компресорних установок ВК-1, ВК-6 типу ВШВ-2, 3/230 компресорної № 1 ОРУ 150/330кВ, із заміною на компресорні
установки типу ВШВ-2, 3/230М ДТЕК ЗАПОРІЗЬКА ТЕС – 2,3 млн.грн (без ПДВ)
· Заміна шпальних броні і венцової косозубой шестерні млина ШБМ-17А енергоблока ст. № 11 ДТЕК Придніпровської ТЕС – 2,1 млн.грн
(без ПДВ)
· Заміна пакетів перехідної зони двох ниток котла і заміна фронтових і задніх панелей екранів НРЧ котла К-17 "А", "Б" енергоблока ст. №
11 ДТЕК Придніпровська ТЕС – 13,3 млн.грн (без ПДВ)
Витрати за цими проектами склали 81,46% від загальної суми за звітний період.

12.4. Залишки вугільної продукції на складах ТЕС на кінець ІІ кварталу 2013 року склали 1001,2 тис.т. Розгорнута річна поточна ремонтна
кампанія. Все це в цілому сприяє нести навантаження енергоблокам ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" на ОРЕ України.

Узагальнені дані квартальної інформації
1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
1.1.2. Повне найменування
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності)
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ
1.1.5. Поштовий індекс
1.1.6. Область
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт
1.1.9. Вулиця
1.1.10. Будинок

00130872
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
ПАТ "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО"
Акціонерне товариство
69006
Запорізька
Ленінський
Запоріжжя
Добролюбова
20

1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва
1.2.2. Дата видачі свідоцтва
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн)
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн)

серія А01 №034242
20.04.2011
Виконавчий комітет Запорізької міської ради
149185800
149185800

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

МФО банку

Поточний рахунок

Валюта

1

2

3

4

Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"

313957

гривня/долар
26002300664264 США/євро/російський
рубль

Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"

313957

26001301664264 гривня

Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"

313957

2603500664264 гривня

Філія Запорізького обласного управління ПАТ "ОЩАДБАНК"

313957

26046300664264 гривня

Філія ДОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"

335106

Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"

334851

26005962507588 гривня/долар США

Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"

334851

26004962507589 гривня

Відділення ПАТ "ПУМБ" "РЦ у м. Донецьк"

334851

2605496296929 гривня

ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м.
Дніпропетровськ

305482

26001301583823 гривня

ТВБВ №10007/0232 Філія в Запорізькому ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. КамянкаДніпровська

313957

26084300683542 гривня

ТВБВ №10007/0232 Філія в Запорізькому ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м. КамянкаДніпровська

313957

26040300683542 гривня

ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м.
Дніпропетровськ

305482

26002300583823 гривня

ТВБВ №10003/0422 Філія в Дніпропетровську ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м.
Дніпропетровськ

305482

26046300583823 гривня

ТВБВ №10003/0331 Філія - Дніпропетровське ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"

305482

26001300455543 гривня

ТВБВ №10003/0331 Філія - Дніпропетровське ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"

305482

26045300455543 гривня

ТВБВ №10007/0232 Філія - Запорізьке ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК" в м.КамянкаДніпровська

313957

26006300683542 гривня

ТВБВ №10007/0232 Філія - Запорізьке ОУ ПАТ "ОЩАДБАНК"

313957

26046300583823 гривня

Запорізьке відділення №1 ПАТ "Сбербанк Росії"

320627

26000023007489 гривня

гривня/долар
260063011575 США/євро/російський
рубль

Запорізьке відділення №1 ПАТ "Сбербанк Росії"

320627

26044023007489 гривня

Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк"в м. Запоріжжя

300012

26004619938167 гривня

Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк"в м. Запоріжжя

300012

26005619938166 гривня

Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк"в м. Запоріжжя

300012

26006619938165 долар США

Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк"в м. Запоріжжя

300012

26007619938164 євро

Обласне відділення ПАТ "Промінвестбанк"в м. Запоріжжя

300012

26008619938163 російський рубль

Ф-л ДОУ АО "Ощадбанк" в м. Донецьк

335106

260053021575 гривня

ВІдділення ПУМБ "РЦ в м. Донецьк"

334851

26003962509920 гривня

ВІдділення ПУМБ "РЦ в м. Донецьк"

334851

26049956 гривня

ПАТ "Дочірній Банк Сбєрбанк Росії"

320627

26000020031050 гривня

ПАТ "Дочірній Банк Сбєрбанк Росії"

320627

26009010031050 гривня

ПАТ "Укрсоцбанк"

300023

26002010731267 гривня

ПАТ "Укрсоцбанк"

300023

26006010732927 гривня

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності

Код за КВЕД

1

2

Виробництво електроенергії

35.11

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення

25.30

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

33.14

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

35.30

Будівництво житлових і нежитлових будівель

41.20

2. Інформація про загальні збори акціонерів
1

Чергові

Позачергові

2

3

Вид загальних зборів*
Дата проведення

18.04.2013

Кворум зборів**

93.26

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

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

Повне найменування

Організаційноправова
форма

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження,
міжміський код,
телефон, факс

Вид
діяльності

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

1

2

3

4

5

6

Дата
видачі
ліцензії
або
іншого
документа

Номер
ліцензії
або
іншого
документа

7

8

Приватне акціонерне товариство
Акціонерне
"Страхова компанія "АХА
товариство
Страхування"

04070, м. Київ, вул.
Іллінська,8 тел. +38 044 391
20474912
страхова діяльність
11 22, факт +38 044 391 11
21

Державна комісія
з регулювання
ринків
фінансових
послуг

24.12.2010 АГ №569137

Приватне акціонерне товариство Акціонерне
"Страхова компанія "ПРОВІДНА" товариство

03049, м. Київ, пр-т
23510137 Повітрофлотський, 25,
страхова діяльність
тел/факс +38 044 492 18 18

Державна комісія
з регулювання
ринків
фінансових
послуг

16.02.2010 АВ №520951

Товариство з
Аудиторська фірма
обмеженою
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
відповідальністю

01032, м. Київ, вул.
21603903 Жилянська,75; тел. +38 044 аудиторські послуги
490 67 77, факс +38 044 490

Аудиторська
Палата України

26.01.2001 №0152

67 38
83055, м. Донецьк, пр-т
Театральний, 7, к.515; тел.
21994619
аудиторські послуги
+38 050 172 94 02, факс +38
050 304 38 83

Аудиторська
Палата України

23.02.2001 №1988

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
Акціонерне
ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ
товариство
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

професійна діяльність
на фондовому ринку 01001, м. Київ, вул. Б.
депозитарна
Грінченка, 3; тел. +38 044
діяльність.
30370711
279 10 78; факс +38 044 279 Депозитарна
12 49
діяльність
депозитарію цінних
паперів

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

25.05.2011 АВ №581322

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ОБ`ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА
КОМПАНІЯ"

професійна діяльність
на фондовому ринку 83050, м. Донецьк, вул.
депозитарна
23785133 Університетська, 52,
діяльність.
тел/факс +38 062 337 10 41 Депозитарна
діяльність зберігача
цінних паперів

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

17.12.2009 АВ №507121

професійна діяльність
на фондовому ринку 01001, м. Київ, пров.
депозитарна
00039002 Шевченка,12; тел/факс +38 діяльність.
044 201 50 46
Депозитарна
діяльність зберігача
цінних паперів

Державна комісія
з цінних паперів
та фондового
ринку

04.09.2009 АВ №483644

01004, м. Київ, вул.
21672206
Шовковична, 42-44

професійна діяльність
на фондовому ринку діяльність з
організації торгівлі на
фондовому ринку

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку

11.06.2012 АД №034421

04107, м.Київ, вул.
35917889
Тропініна, 7-Г

професійна діяльність
на фондовому ринку депозитарна
діяльність.
Депозитарна
діяльність
депозитарію цінних

Національна
комісія з цінних
паперів та
фондового ринку

29.04.2013

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Макаудитсервіс"

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

Товариство з
обмеженою
відповідальністю

Публічне акціонерне товариство
Акціонерне
"Акціонерний комерційний
товариство
промислово-інвестиційний банк"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА
БІРЖА ПФТС"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ
РИНКАХ"

Акціонерне
товариство

Акціонерне
товариство

АЕ №
263065

паперів.
* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають
аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які
уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип
цінного
папера

Форма
існування

Форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.07.2010 594/1/1

Державна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

UA400008044

прості

бездокументарна іменні

25.00

5967432

149185800

100

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у
випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Відсоткова
ставка за
облігаціями
(відсотки)

Строк
виплати
відсотків

Дата погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

з 27.12.2042
по
26.01.2043

26.01.2043

29.11.2012 282/2/12

Національна комісія з
цінних паперів та
фондового ринку

1000.00

1010000 бездокументарна іменні

1010000000

0.001

4.2.2. Дисконтні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма існування

1

2

3

4

5

6

Форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Дата
погашення
облігацій

7

8

9

Дата
погашення
облігацій

10

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існування

Форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Найменування
товару
(послуги),
під який
здійснено
випуск

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Дата випуску

Вид цінних
паперів

Обсяг
випуску

Обсяг
розміщених
цінних
паперів на
звітну дату
(грн)

1

2

3

4

Умови обігу та погашення

5

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п

Дата

Кількість

Дата

Номер

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що

Частка у

зарахування
акцій на
рахунок
емітента

акцій, що
викуплено
(шт.)

реєстрації
випуску
акцій, що
викуплено

свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
акцій, що
викуплено

викуплено

статутному
капіталі
(відсотки)

2

3

4

5

6

7

1

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

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

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1

2

-

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта

Місцезнаходження гаранта

3

4

5

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

Найменування основних
засобів
1
1. Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні засоби
(тис. грн)

на початок
періоду

на кінець періоду

на початок
періоду

2

3

4

Основні засоби, всього
(тис. грн)

на кінець періоду

на початок
періоду

на кінець періоду

5

6

7

3682756

3377824

0

0

3682756

3377824

961768

902348

0

0

961768

902348

2609851

2372285

0

0

2609851

2372285

транспортні засоби

30286

26633

0

0

30286

26633

інші

80851

76558

0

0

80851

76558

-

-

-

-

-

-

будівлі та споруди

-

-

-

-

-

-

машини та обладнання

-

-

-

-

-

-

транспортні засоби

-

-

-

-

-

-

Інші

-

-

-

-

-

-

3682756

3377824

0

0

3682756

3377824

будівлі та споруди
машини та обладнання

2. Невиробничого призначення

Усього

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів
Статутний капітал

5555713

5505922

149186

149186

Скоригований статутний капітал
За рахунок вирахування з суми активів, прийнятих до
зрахунку, суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку. *
суми вказані в тис. грн.

Опис*

Чисті активи повінні бути більше або дорівнювати
статутному капіталу (ст.155 Цивільного кодексу
України, ч.3 ст.14 Закону України "Про акціонерні
товариства"

Висновок**

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

Дата
оприлюднення
повідомлення

Вид інформації

1

2

3

15.04.2013

17.04.2013 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

17.05.2013

18.05.2013 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Примітки до звітів
В розрізі квартальних звітів примітки не готуються. Зазначена інформація буде подана в складі річного звіту за результатами діяльності у
2013 році.

