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

Лозовський Сергiй Петрович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

28.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
05508186
4. Місцезнаходження
Донецька , -, 85000, мiсто Добропiлля, вулиця Київська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 06250 6-20-90 +38 06250 6-20-30
6. Електронна поштова адреса
ShvirstMV@dtek.com

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

29.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України 79

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.dtek.com в мережі Інтернет 29.04.2016
(адреса сторінки)

(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

X

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

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп 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 емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

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)

X

32. 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)

33. Примітки

Роздiл "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не
заповнюється, оскiльки протягом звiтного року емiтент не брав участi у
створеннi юридичних осiб.
Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється,
оскiльки в ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнюється, оскiльки
послугами рейтингових агентств емiтент не користувався.
В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i
вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)" зазначена iнформацiя щодо основних
акцiонерiв емiтента, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента за станом на
31.12.2015 р. (серед них є тiльки юридичнi особи, тому пiдроздiл щодо
фiзичних осiб не заповнюється).
Пiдроздiли "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї",
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про
похiднi цiннi папери" роздiлу "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не
заповнюється, оскiльки зазначенi цiннi папери емiтентом не випускалися.
Пiдроздiл "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду"
роздiлу "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не заповнюється, оскiльки

викуп власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Роздiли "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про
склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включенi до складу iпотечного покриття" не заповнюються у
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Роздiли "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Роздiли "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв
ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються у зв'язку з
тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" не
заповнюється у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
вiдсутнє
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.1996
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
83719816.75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
4458
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
05.10 Добування кам'яного вугiлля
43.11 Знесення
43.12 Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику
10. Органи управління підприємства
Органи управлiння Товариства: - Загальнi збори акцiонерiв Товариства; - Наглядова рада
Товариства; - Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) – Директор Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26007962490466
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
5) МФО банку
334851

6) поточний рахунок
26005962490468
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

4

5

27.12.2005

Державна
служба
геологiї та
надр
України

27.12.2019

Спецiальний дозвiл на користування надрами

3756

Опис

Спецiальний дозвiл на користування надрами

5278

Опис

Виконування робiт пiдвищеної небезпеки , а саме : вибуховi
роботи в гiрничихвиробках

Опис

Спрецiальний дозвiл на користування надрами

11.01.2011

Державна
служба
геологiї та
надр
України

11.01.2030

Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiлу у разi
необхiдностi товариством прогнозується
подальше його продовження.

Державний
комiтет
України з
промислової
2627.11.3024.06.2011
безпеки,
24.06.2016
10.10.1
охорони
працi та
гiрничого
нагляду
Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiлу товариством
прогнозується подальше продовження

5865

Опис

Спрецiальний дозвiл на користування надрами

Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiлу ї
товариством прогнозується подальше його
продовження.

Державна
служба
геологiчного
29.10.2013 нагляду та 08.04.2018
промислової
безпеки
України

Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiлу при
необхiдностi товариством прогнозується
подальше iї продовження.

5864

29.10.2013

Державна
служба
29.10.2033
геологiчного

нагляду та
промислової
безпеки
України
Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї дозвiлу при
необхiдностi товариством прогнозується
подальше iї продовження.

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

Мiнiстерство вугiльної
промисловостi

00032997

01001Україна Київ Богдана
Хмельницького, буд.4

0.00

ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"

34225325

01032Україна м.Київ
вул.Льва Толстого,57

45.0840

DTEK ENERGY B.V.

34334895

1077Нiдерланди Амстердам
вул. Стравiнскiлаан 1531

50.2264

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

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

Усього

95.3104

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. 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
Лозовський Сергiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 115725 21.05.1996 Кiровський МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Днiпропетровський гiрничий iнститут (гiрничий iнженер)
6) стаж роботи (років)**
40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
02.03.2010 - 10.03.2010 - Виконуючий обов'язки Директора ВП «Шахта «Южнодонбаська №3» ВП
«Донецька вугiльна енергетична компанiя» 11.03.2010 - 09.09.2010 - Виконуючий обов'язки

Генерального директора «Донецка вугiльна компанiя» 10.09.2010 - 26.11.2012 - Генеральний
директор «Донецка вугiльна компанiя» 11.03.2013 - 29.03.2013 - Заступник Генерального
директора зi стратегiчного розвитку ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» 01.04.2013 - 13.07.2015
- Директор ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ «ШАХТОУПРАВЛIННЯ СВЕРДЛОВСЬКЕ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
14.07.2015 3 роки
9) Опис
Лозовський Сергiй Петрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На
посаду Директора Товариства був призначений згiдноз протоколом Наглядової ради Товариства
вiд 03.07.2015 р. Пiдставою для змiну складу посадових осiб стало рiшення Наглядовою Радою
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» вiд 03.07.2015 про вiдкликання з посади та
дострокове припинення повноважень Директора Товариства Єрьомiна Миколи Сергiйовича на
пiдставi його особистої заяви, з 13.07.2015 року. Згоди посадової особи-фiзичної особи на
розкриття даних щодо розмiру виплаченої винагороди не надано Займав такi посади: Головний
iнженер шахти "Комсомолець Донбасу" Генеральний директор ВАТ "Шахта "Комсомолець
Донбасу" Генеральний директор ДП «Донецька вугiльна енергетична компанiя» Директор ВП
«Шахтоуправлiння СВЕРДЛОВСЬКЕ» ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
.Директор Товариства має наступнi компiтенцiї : (1) здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання
поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями
Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї
Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числi i виключної
компетенцiї цих органiв Товариства; (2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй
радi Товариства ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та
перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани
Товариства, готує та надає звiти про їх виконання; (3) забезпечує виконання затверджених
Наглядовою радою Товариства ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи
Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних
та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства, (4) реалiзує фiнансову,
iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства; (5) виконує рiшення Загальних
зборiв Товариства та рiшення Наглядової ради Товариства, звiтує про їх виконання; (6) на вимогу
Наглядової ради Товариства готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi; (7) за
погодженням Наглядової ради Товариства приймає рiшення про напрямки та порядок
використання коштiв фондiв Товариства (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень,
встановлених цим Статутом; (8) розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi
документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства; (9)
виконує рiшення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборiв
Товариства вiдповiдно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає
пропозицiї Наглядовiй радi Товариства щодо скликання Загальних зборiв Товариства, доповнення
порядку денного Загальних зборiв Товариства та проектiв рiшень Загальних зборiв Товариства;
(10) приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв
Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства; (11)
приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Директора
Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства; (12) органiзує розробку та надає
на затвердження Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо органiзацiйної структури
Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв
Товариства (за виключенням посадового окладу Директора Товариства) згiдно з затвердженою
Наглядовою радою Товариства органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну
структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; (13) за погодженням iз
Наглядовою радою призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; (14) визначає умови оплати працi керiвникiв фiлiй,
представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; (15) приймає рiшення про
притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; (16) самостiйно приймає рiшення про вчинення
правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та
розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на
вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно
одержати обов’язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв Товариства або рiшення (дозвiл)
Наглядової ради Товариства на їх здiйснення; (17) самостiйно приймає рiшення про вчинення
правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги
(дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у
кожному випадку не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю
«ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.» («DTEK ENERGY B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.» («DTEK ENERGY B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК
ЕНЕРДЖI Б.В.» («DTEK ENERGY B.V.») як Контрольованi Активи; (18) самостiйно приймає
рiшення про вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової
допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у
кожному випадку не перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю
«ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.» («DTEK ENERGY B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.» («DTEK ENERGY B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї «ДТЕК
ЕНЕРДЖI Б.В.» («DTEK ENERGY B.V.») як Контрольованi Активи; (19) органiзовує та здiйснює
дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було
прийнято рiшення Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв Товариства; (20) пiсля
отримання дозволу Наглядової ради Товариства органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у
створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або
заснування) Товариства в об’єднаннях юридичних осiб; участь у дiяльностi органiв управлiння
юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство; (21) пiсля отримання дозволу
Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо вiдчуження та/або придбання, набуття у
власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб; (22) виступає
вiд iменi Товариства як уповноважений орган при розглядi та врегулюваннi колективних трудових
спорiв з працiвниками Товариства; (23) визначає умови, укладає та виконує вiд iменi Товариства
колективний договiр iз трудовим колективом Товариства та несе вiдповiдальнiсть за виконання
його умов; (24) визначає та впроваджує облiкову полiтику Товариства вiдповiдно до принципiв,
визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського та фiнансового облiку у Товариствi, несе вiдповiдальнiсть за належну органiзацiю
бухгалтерського i фiнансового облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення всiх
господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi; (25) приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi; (26) з
урахуванням вимог пунктiв 15.13. та 16.11.1. цього Статуту видає довiреностi вiд iменi Товариства
iншим особам представляти iнтереси, захищати права та iнтереси Товариства перед третiми
особами, вчиняти правочини, пiдписувати договори (угоди, контракти) та iншi документи, в тому
числi й тi, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi
Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства; (27) розробляє внутрiшнi
положення Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять
службову, комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, щодо iнформацiйної
полiтики Товариства, про фiлiї, вiддiлення та представництва Товариства, а також статути дочiрнiх
пiдприємств, та надає їх на затвердження Наглядовiй радi Товариства; (28) затверджує посадовi

iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства; (29)
приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми
особами; (30) забезпечує ефективне використання активiв Товариства; (31) приймає рiшення щодо
використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi планом (бюджетом)
Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства; (32) звiтує перед Наглядовою радою
Товариства в строки
33) встановлює порядок розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Товариства в засобах масової
iнформацiї вiдповiдно до iнформацiйної полiтики Товариства та iнших внутрiшнiх документiв
Товариства та вiдповiдає за належне функцiонування системи розкриття та поширення iнформацiї
про дiяльнiсть Товариства; (34) приймає рiшення та пiдписує вiд iменi Товариства претензiї,
позови, скарги, заяви, клопотання, iншi процесуальнi документи, що пов’язанi або стосуються
використання Товариством своїх прав та здiйсненням обов’язкiв як заявника, позивача,
вiдповiдача, третьої особи у судах загальної юрисдикцiї, судах конституцiйної юрисдикцiї,
мiжнародних комерцiйних та iнших судах (в тому числi в судах iноземних держав та у
мiжнародних органiзацiях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби,
податкових, митних та iнших державних органах та органiзацiях, органах мiсцевого
самоврядування; (35) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної
компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирiшення
яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради Товариства та/або Загальних
зборiв Товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник керiвника департаменту з облiку та звiтностi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заяць Свiтлана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ВА 115698 17.05.1996 Кiровський МВ УМВС України в Донецькiй областi
4) рік народження**
1964
5) освіта**
Iркутський iнститут народного господарства (бухгалтер).
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер тресту "Промстрой" Бухгалтер ССМП "Кузбас" Бухгалтер матерiального вiддiлу ВАТ
"Шахта "Комсомолець Донбасу" Економiст I категорiї ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу"
Заступник головного бухгалтера ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" Головний бухгалтер ВАТ
"Шахта "Комсомолець Донбасу"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2014
9) Опис
Заяць Свiтлана Михайлiвна менеджер з органiзацiї облiку ТОВ "ДТЕК СЕРВIС" непогашеної

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди посадової особи-фiзичної особи на
розкриття даних щодо отриманої винагороди не надано. Згiдно наказу № 2585/к вiд 01.10.2012 р
працює за сумiсництвом заступником керiвника департаменту з облiку та звiтностi. Впродовж
тривалого часу працювала на Товариствi у якостi заступника головного бухгалтера (02.07.01 27.11.06) ; головного бухгалтера ( 28.11.06 - 16.05.07); керiвника департаменту з облiку та звiтностi
( 17.05.07 - 17.05.10) заступником керiвника департаменту ( 18.05.10 - 02.07.12).
Заступник керiвника департаменту забезпечує дотримання на пiдприємствi єдиних
методологiчних основ бухгалтерського облiку, складання i уявлення в строк фiнансової звiтностi.
Дотримує облiкову полiтику пiдприємства. Органiзовує контроль за вiддзеркаленням на
рахiвницях бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй.
Виконує наступнi завдання i обов'язки:
- Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних принципiв,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних.
- Формує вiдповiдно до законодавства облiкову полiтику виходячи iз структури i особливостей
дiяльностi пiдприємства.
- Очолює роботу з пiдготовки i ухвалення робочого плану рахункiв, форм первинних облiкових
документiв, вживаних для оформлення господарських операцiй, по яких не передбаченi типовi
форми, документiв внутрiшньої бухгалтерської звiтностi.
- Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних документiв,
вiддзеркаленням на рахiвницях бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотриманням
технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї з порядком документообiгу.
- Здiйснює заходи щодо надання користувачам повної, правдивої i неупередженої iнформацiї про
фiнансовий стан, результати дiяльностi i руху засобiв пiдприємства.
- Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової, податкової i
статистичної звiтностi пiдприємства i її надання у встановленi термiни вiдповiдним органам.
- За узгодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв,
соцiальних внескiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами
вiдповiдно до договiрних зобов'язань.
- Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним i ефективним використанням
фiнансових i матерiальних ресурсiв.
- Приймає необхiднi заходи для попередження несанкцiонованого виправлення записiв в
первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку.
- Забезпечувати захист iнтересiв пiдприємства при перевiрках податковими органами.
- Забезпечує зберiгання оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого
термiну, а також їх передачу в установленому порядку в архiв.
- Приймає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання засобiв i товарноматерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства.
- Органiзовує проведення iнвентаризацiй i бере участь в оформленнi їх результатiв, контролює
передачу в необхiдних випадках матерiалiв про недолiк i розкрадання засобiв i товарноматерiальних цiнностей в слiдчi i судовi органи.
- Бере участь в розробцi заходiв по забезпеченню дотримання штатної, фiнансової i касової
дисциплiни.
- Проводить iнструктаж матерiально-вiдповiдальних осiб по питаннях облiку i збереження
цiнностей, якi знаходяться у них на вiдповiдальному зберiганнi.
- Повiдомляє директора пiдприємства про всi виявленi недолiки в роботi департаменту
бухгалтерського облiку пiдприємства, з поясненням причин виникнення i пропозицiями щодо їх
усунення.
- Надає методичну допомогу працiвникам пiдприємства по питаннях бухгалтерського облiку,
контролю, звiтностi i економiчного аналiзу.
- Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства
за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв i
усунення втрат вiд нерацiонального використання ресурсiв.

- Забезпечує впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства.
Має право:
- Встановлювати службовi обов'язки для пiдлеглих йому працiвникiв, з тим, щоб кожен працiвник
знав круг своїх обов'язкiв i нiс вiдповiдальнiсть за їх виконання.
- Дiяти вiд iменi департаменту бухгалтерського облiку, представляти його iнтереси у взаєминах iз
структурними пiдроздiлами шахти i iншими органiзацiями.
- Вносити на розгляд керiвництву пiдприємства пропозицiї по полiпшенню дiяльностi
пiдприємства.
- В межах своєї компетенцiї розглядати i вiзувати договори, що укладаються пiдприємством на
отримання або вiдпустку ТМЦ, на виконання робiт i послуг, також накази i iншi документи.
- Вимагати вiд всiх пiдроздiлiв, служб i працiвникiв пiдприємства в частинi порядку оформлення
фiнансово-господарських операцiй первинних документiв i їх уявлення в бухгалтерiю для ведення
первинного облiку.
- Погоджувати призначення, звiльнення i перемiщення матерiально вiдповiдальних осiб (касирiв,
завiдувачок складами i iн.).
- Перевiряти в структурних пiдроздiлах пiдприємства дотримання встановленого порядку
приймання, оприбутковування, зберiгання i витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних i
iнших цiнностей.
- Представляти пропозицiї керiвництву пiдприємства щодо притягання до матерiальної i
дисциплiнарної вiдповiдальностi посадових осiб, очолюваного їм структурного пiдроздiлу за
наслiдками перевiрок.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ :
Головний бухгалтер несе вiдповiдальнiсть за:
- Правильну i рацiональну органiзацiю податкового облiку.
- За неналежного виконання або невиконання своїх посадових обов'язкiв, передбачених даною
посадовою iнструкцiєю, - в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.
- За правопорушення, здiйсненi в процесi виконання своєї дiяльностi, - в межах, визначених
чинним адмiнiстративним, кримiнальним i цивiльним законодавством України.
- За нанесенi матерiальнi збитки - в межах, визначених чинним трудовим i цивiльним
законодавством України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО»
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
34225325
4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2014
9) Опис
Вiдповiдно до протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 2 вiд 27.07.2011
року членом Наглядової ради Товариства було обрано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК". На засiданнi Наглядової ради Товариства ТОВ "ДТЕК" Головою
Наглядової ради ( протокол вiд 04.08.2011 б/н). Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi
злочини не має.
Обiймає наступнi посади у iнших пiдприємствах:
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" (00178353); Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ"(00176472); Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ" (00176549); Член Наглядової ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВЕНЕРГО" (00131305).
Голова Наглядової ради
1) органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
2) скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них;
3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства;
4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами,
виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у
взаємовiдносинах iз ними, а також – на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства –
представляє iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними
та фiзичними особами;
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення
мети Товариства;
6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi
рiшень Наглядової ради Товариства;
7) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства
трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Директора Товариства, розриває такий
договiр (контракт), вносить змiни до нього;
8) надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним
секретарем Товариства;
9) здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її
функцiй та задач.
Винагороди у будь-якiй формi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DTEK Holdings Limited
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
174860
4) рік народження**
0

5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2014
9) Опис
Вiдповiдно до протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 2 вiд 27.07.2011
року членом Наглядової ради Товариства було обрано DTEK Holdings Limited ( республiка Кiпр).
Непогашеної судимостi за корисливi чи посадовi злочини не має.
Обiймє наступнi посади у iнших пiдприємствах:
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО"(00130872); Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (23269555); Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" (00178353);Член Наглядової
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ"(00176472);Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИТСВА "ДТЕК
ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ"(00176549); Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"(23359034); Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"(00131400); Член Наглядовоїради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"(00131268);
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"(00169845)
Винагороди у будь-якiй формi не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** 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

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

1

2

Директор
Заступник
керiвника
департаменту з
облiку та звiтностi

Кількість
акцій
(штук)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

Лозовський Сергiй Петрович

ВА 115725 21.05.1996
Кiровський МВ УМВС
України в Донецькiй
областi

1000

0.0003

1000

0

0

0

Заяць Свiтлана Михайлiвна

ВА 115698 17.05.1996
Кiровський МВ УМВС
України в Донецькiй
областi

2000

0.0006

2000

0

0

0

34225325

150976814

45.0840

150976814

0

0

0

174860

1

0.0000

1

0

0

0

45.0849

150979815

0

0

0

ТОВАРИСТВО З
Голова Наглядової
ОБМЕЖЕНОЮ
ради
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК
ЕНЕРГО"
Член Наглядової
ради

Кількість за видами акцій
Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

DTEK Holdings Limited

Усього 150979815
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК
ЕНЕРГО"

34225325

01032 Україна Донецька Київ вулиця Льва Толстого,
будинок 57

150976814

45.0840

150976814

0

0

0

DTEK ENERGY B.V.

34334895

1077 Нiдерланди Амстардам
вул.Стравiнскiлаан 1531

168197728

50.2264

168197728

0

0

0

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

319174542

95.3104

319174542

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи*

Усього

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
20.04.2015
96.92993
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ВКЛЮЧЕНI
ТАКI ПИТАННЯ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи
рiчних Загальних зборiв Товариства.
2.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2014 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк.
4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
5.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi. Нарахування та
виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi.
6.Внесення змiн до Статуту Товариства.
По першому питанню порядку денного: "за" - 321 827 659 голосiв - 100 %; "проти" - 0 голосiв –
0,00000%; "утримались" - 0 голосiв – 0,00000%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" - 0 голосiв 0,00000 %.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах
Товариства. З першого питання порядку денного «Обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв
Товариства. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства» Загальнi збори
Товариства ВИРIШИЛИ: 1.1.Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у
наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї – Кравець Олена Миколаївна; Члени Лiчильної комiсiї:
Тарасенко Катерина Iгорiвна; Моргун Iгор Миколайович; Щербань Вадим Олегович. 1.2.Затвердити
регламент роботи рiчних Загальних зборiв Товариства (додається).
По другому питанню порядку денного: "за" - 319 174 542 голосiв - 99,17561 %; "проти" - 0 голосiв 0,00000 %; "утримались"- 2 653 117 голосiв – 0,82439%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" -0
голосiв – 0,00000%. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
Загальних зборах Товариства. З другого питання порядку денного «Звiт Виконавчого органу
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк» Загальнi
збори Товариства ВИРИШИЛИ: 2.1. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк (додається).
По третьому питанню порядку денного: "за" - 319 174 542 голосiв - 99,17561 %; "проти" - 0 голосiв 0,00000 %; "утримались"- 2 653 117 голосiв – 0,82439%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" -0
голосiв – 0%. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних
зборах Товариства. З третього питання порядку денного «Звiт Наглядової ради Товариства за 2014
рiк» Загальнi збори Товариства ВИРИШИЛИ: 3.1.Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про
результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014 рiк (додається).
По четвертому питанню порядку денного: "за" - 319 174 542 голосiв - 99,17561 %; "проти" - 0 голосiв
– 0,00000%; "утримались"- 2 653 117 голосiв - 0,82439 %; "не дiйсних та тих, що не проголосували"- 0
голосiв - 0,00000 %.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах
Товариства. З четвертого питання порядку денного «Затвердження рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2014 рiк» Загальнi збори Товариства ВИРИШИЛИ: 4.1. Затвердити рiчну фiнансову
звiтнiсть Товариства за 2014 рiк (додається).
По п’ятому питанню порядку денного: "за" - 319 174 542 голосiв - 99,17561 %; "проти" - 0 голосiв 0,00000 %; "утримались"- 2 653 117 голосiв – 0,82439%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" - 0
голосiв - 0,00000 %. Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у
Загальних зборах Товариства. З п’ятого питання порядку денного «Розподiл прибутку (покриття
збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi. Нарахування та виплата частини прибутку
(дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцii» Загальнi збори Товариства ВИРИШИЛИ:
5.1.У зв'язку з вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2014 роцi, розподiл прибутку
не затверджувати. 5.2. У зв’язку iз вiдсутнiстю прибутку за пiдсумками роботи Товариства у 2014

роцi, нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства за 2014
рiк не здiйснювати.
З шостого питанню порядку денного: "за" - 319 174 542 голосiв - 99,17561 %; "проти" - 2 653 117
голосiв - 0,82439%; "утримались"- 0 голосiв – 0,00000%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" - 0
голосiв - 0,00000 %. Рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi беруть участь
у Загальних зборах Товариства. З шостого питання порядку денного «Внесення змiн до Статуту
Товариства» Загальнi збори Товариства ВИРИШИЛИ: 6.1.Внести та затвердити змiни до Статуту
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» шляхом викладення його у новiй редакцiї.
6.2.Встановити, що нова редакцiя Статуту ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
набуває чинностi для Товариства, його акцiонерiв та посадових осiб з моменту прийняття цього
рiшення рiчними Загальними зборами Товариства, а для третiх осiб – з моменту її державної
реєстрацiї. 6.3.Доручити Головi та Секретарю цих рiчних Загальних зборiв Товариства пiдписати
Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» у новiй редакцiї з урахуванням змiн, що затвердженi цими рiчними Загальними зборами
Товариства. 6.4.Уповноважити Виконавчий орган Товариства забезпечити здiйснення державної
реєстрацiї змiн до Статуту Товариства, затверджених цими рiчними Загальними зборами Товариства,
самостiйно або доручивши це iншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством
України.
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X
08.04.2015
97.8670

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ".
Пропозицiй доповнити перелiк питань до порядку денного зборiв не було.
ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ТОВАРИСТВА ВКЛЮЧЕНI
ТАКI ПИТАННЯ:
1.Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв Товариства. Затвердження регламенту
роботи позачергових Загальних зборiв Товариства.
2.Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.

Опис

По першому питанню порядку денного: "за" - 324 754 729 голосiв - 99,9433 %; "проти" - 184 195
голосiв – 0,0567%; "утримались" - 0 голосiв – 0,00000%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" - 0
голосiв - 0,00000 %.
Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах
Товариства. З першого питання порядку денного «Обрання Лiчильної комiсiї позачергових Загальних
зборiв Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборiв Товариства»
Загальнi збори Товариства ВИРIШИЛИ: 1.1.Обрати Лiчильну комiсiю позачергових Загальних зборiв
Товариства у наступному складi: Голова Лiчильної комiсiї – Федорова Надiя Володимирiвна; Члени
Лiчильної комiсiї: Сударiкова Марiя Валерiївна; Румпа Олександр Юрiйович; Щербань Вадим
Олегович 1.2.Затвердити регламент роботи позачергових Загальних зборiв Товариства (додається).
По другому питанню порядку денного: "за" - 319 174 542 голосiв - 96,1308 %; "проти" - 5 764 382
голосiв - 1,7362 %; "утримались"- 0 голосiв – 0,00000%; "не дiйсних та тих, що не проголосували" -0
голосiв – 0,00000%. Рiшення прийнято бiльш як 50 (п’ятдесятьма) вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх
загальної кiлькостi. З другого питання порядку денного «Надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть» Загальнi збори Товариства
ВИРИШИЛИ: 2.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати
прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства значного правочину, зокрема, щодо
надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань (а) DTEK
FINANCE PLC, юридичної особи за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508,
що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Емiтент Облiгацiй»), (б) DTEK
ENERGY B.V., юридичної особи за законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що
має юридичну адресу: бул. Схiпхол 231, Тауер Б, 5-й поверх, 1118 BH, Амстердам Схiпхол,
Нiдерланди (надалi – «Гарант 1»), DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiї, що створена за
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований офiс за

адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 2»), DTEK TRADING
LIMITED, компанiї, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132,
що має юридичну адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 3»),
DTEK TRADING SA, компанiї, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 4»),
DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiї, що створена за законодавством Англiї та Уельсу,
реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти») та (в) ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872), ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 00131305), ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
23269555), ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), ТОВ
«ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), ТОВ
«ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), ПАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00169845), ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938) та ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149) (надалi кожен – «Поручитель», а разом –
«Поручителi»), (г) iнших юридичних осiб, в яких Гарант 1 володiє (прямо або опосередковано)
акцiями та/або корпоративними правами, що становлять бiльше 50% статутного капiталу (надалi –
«Пов’язанi особи») (надалi кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додатковi
Поручителi/Гаранти»), щодо сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi Емiтентом Облiгацiй та/або
Гарантами та/або Поручителями та/або Додатковими Поручителями/Гарантами (i) за борговими
цiнними паперами (облiгацiями), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом Облiгацiй на
мiжнародних ринках капiталу на загальну основну суму, що не перевищує 200 000 000 (двiстi
мiльйонiв) доларiв США, з процентною ставкою вiдповiдно до умов випуску та розмiщення облiгацiй,
зi строком погашення не пiзнiше травня 2019 року (надалi – «Граничнi умови фiнансування») (надалi
– «Облiгацiї») iз залученням Deutsche Bank AG, London Branch та, у разi необхiдностi, iнших банкiв,
погоджених Правлiнням Гаранта 1, у якостi дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer manager(s)), (ii) за
договором обслуговування випуску Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння
(Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй, Гарантами, Поручителями та/або
iншими особами, (iii) за договорами поруки, що укладаються iншими Поручителями та/або
Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантiї, що укладаються Гарантами та/або
Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими iншими документами, якi повиннi укладатися,
видаватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Облiгацiй
з метою їхнього обмiну на облiгацiї, розмiщенi компанiєю DTEK Finance B.V. у 2010 роцi (надалi –
«Iснуючi Облiгацiї»). 2.2.Попередньо схвалити укладання та пiдписання Товариством договору
поруки (Deed of Surety) (надалi – «Договiр Поруки») щодо надання поруки згiдно з пунктом 2.1. цього
протоколу та затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договором
Поруки.2.3.Попередньо схвалити надання Товариством будь-яких iнших, нiж вказанi у пунктах 2.1. 2.2. цього протоколу, зобов’язань щодо вiдшкодування будь-яких збиткiв, витрат та iнших сум будьякого характеру та виду та/або iнших зобов’язань та внесення змiн до будь-яких документiв
(включаючи, але не обмежуючись, договорами), пов’язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих
Облiгацiй, шляхом укладання/видачi будь-яких договорiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi
товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити
50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства),
свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень i iнших документiв, включаючи, але не
обмежуючись, усiма та будь-якими додатками до договорiв, що зазначенi вище (надалi –
«Транзакцiйнi документи»), та/або додаткових угод про внесення змiн до Договору Поруки та будьяких iнших Транзакцiйних документiв, якi повиннi укладатися, видаватися, випускатися або
пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього
обмiну на Iснуючi Облiгацiї. 2.4.Попередньо схвалити укладення Товариством будь-яких правочинiв
(незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом, але з урахуванням
того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства) щодо внесення змiн до будь-яких документiв (включаючи, але
не обмежуючись, договорами), пов’язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй, а також
видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи,
але не обмежуючись, усiма та будь-якими додатками до правочинiв, що зазначенi вище (надалi –
«Документи про змiни»).2.5.Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з
дати прийняття цього рiшення Загальними зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами,
якi є правочинами iз заiнтересованiстю у розумiннi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi

товариства», за умови, що вони вiдносяться до правочинiв, визначених у пунктах 2.1. - 2.4. цього
протоколу. 2.6.Встановити, що укладання, видання, випуск та/або пiдписання Товариством Договору
Поруки та iнших Транзакцiйних документiв та/або Документiв про змiни вiдповiдно до пунктiв 2.2. –
2.4. цього протоколу здiйснюється на наступних умовах: 1)Наглядова рада Товариства без
необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства остаточно визначає та
погоджує умови Договору Поруки, за умови якщо цi остаточнi умови не виходять за межi Граничних
умов фiнансування, а також визначає перелiк Транзакцiйних документiв та/або Документiв про змiни,
укладання, пiдписання, отримання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання
погодження Наглядової ради Товариства; 2)укладання Товариством у подальшому додаткових угод,
якi змiнюють умови Договору Поруки та/або Транзакцiйних документiв здiйснюється за рiшенням
Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв
Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничних умов
фiнансування. 2.7.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної
господарської дiяльностi протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборiв
Товариства наступних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї
Загальних зборiв Товариства, а саме правочинiв з продажу вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною
сукупною вартiстю не бiльше 2 866 000 000 (двох мiльярдiв восьмисот шiстдесяти шести мiльйонiв)
гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;2.8.Попередньо схвалити вчинення Товариством
протягом одного року з дня проведення цих позачергових Загальних зборiв Товариства наступних
правочинiв, укладення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв
Товариства та предметом яких є:1)надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової
допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами
одночасно не бiльше 70 000 000 (сiмдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будьякiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим юридичним особам, 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., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V.; 2)отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової
допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами
одночасно не бiльше 40 000 000 (сорока мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину,
вiд 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., затверджених Загальними зборами акцiонерiв
DTEK B.V.; 3)отримання (залучення) Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової
допомоги) та/або кредитiв (у тому числi шляхом випуску емiсiйних боргових цiнних паперiв) на
загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 50 000 000 (п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 20 % рiчних у доларах
США та євро, 30 % рiчних у росiйських рублях, 30 % рiчних у гривнi; 4)забезпечення Товариством
виконання своїх зобов’язань та/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.,
затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами фiнансових позик та/або
кредитiв, гарантiй чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) шляхом
укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових
коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству акцiй чи корпоративних
прав, на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 2 000 000 000 (двох мiльярдiв)
доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, без урахування правочинiв, визначених у
пунктах 2.1. та 2.2. цього протоколу; 5)забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/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., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи,
процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо), шляхом укладення
Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) Товариства, за винятком
договорiв застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всiх
таких правочинiв не бiльше 500 000 000 (п’ятисот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
правочину 6)вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всiх
таких правочинiв не бiльше 500 000 000 (п’ятисот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення

правочину, за умови отримання обов’язкового попереднього погодження вiд Фонду державного майна
України у випадках, коли: (а) такий правочин здiйснюється не в рамках звичайної господарської
дiяльностi Товариства; або (б) балансова вартiсть такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 7)розмiщення
Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на депозитних рахунках у банкiвських
установах на загальну граничну суму одночасно не бiльше 10 000 000 (десяти мiльйонiв) доларiв
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину.2.9.Встановити, що за рiшенням
Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини, передбаченi пунктом 2.7.
та пiдпунктами 1, 2 пункту 2.8. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами Товариства
прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової
ради Товариства. 2.10.Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 3 – 7
пункту 2.8. цього протоколу правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення
про їх попереднє схвалення, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про
надання дозволу на вчинення правочинiв, вказаних у пiдпунктах 3 - 7 пункту 2.8. цього протоколу, за
винятком випадкiв, коли такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення
цих позачергових Загальних зборiв Товариства.2.11.Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення
щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або Наглядовою радою Товариства в
межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної
вартостi правочинiв, передбачених пунктами 2.7. та 2.8. цього протоколу. 2.12.Встановити, що до
розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 2.7., 2.8., 2.11. цього
протоколу, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до
них вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн,
додатковими угодами тощо). 2.13.Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом
одного року з дати проведення цих позачергових Загальних зборiв Товариства приймати рiшення
щодо внесення всiх та будь-яких змiн до ранiше укладених Товариством кредитних договорiв
(договорiв фiнансової позики), а також договорiв, якими забезпечується виконання Товариством його
обов’язкiв за вказаними договорами (договорiв iпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання
наступних обмежень: 1)збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 20% рiчних у
доларах США та євро, до 30% рiчних у росiйських рублях, до 30% рiчних у гривнi; 2)збiльшення чи
зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на 50% вiд первiсної
основної суми кредиту (фiнансової позики); 3)збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60
мiсяцiв.
2.14.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих
позачергових Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71
Закону України «Про акцiонернi товариства») з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством
правочинiв, визначених у пунктах 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу, а
саме: з компанiєю DTEK B.V. або iншими юридичними особами, 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., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V., якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати вимогам,
передбаченим пунктами 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.7., 2.8., 2.11., 2.12., 2.13. цього протоколу позачергових
Загальних зборiв Товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що
передував звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис

Протягом звiтного перiоду дивiденди не нарахувувались та не сплачувалися.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство по наданню аудиторських послуг "Макаудитсервiс"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ - Київ Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1.

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1988
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.04.2014

Міжміський код та телефон

(044)22-88-914

Факс

(044)22-88-914

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Види послуг, якi надає особа: - аудиторськi послуги з виконання
завдання з перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Українська акцiонерна страхова
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя АСКА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

69005 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя вулиця Перемоги,
будинок 97-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей 377552
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.01.2008

Міжміський код та телефон

0445202220

Факс

0445202220

Вид діяльності

Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування, Iншi види страхування

Опис

Види послуг, якi надає особа: - послуги iз страхування майна, ризикiв,
вiдповiдальностi, медичне страхування, особисте страхування
працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин та iнш.

Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей дiє без лiцензiї
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

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

Види послуг, якi надає особа: - послуги з вiдкриття рахунку у цiнних
паперах, депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та
корпоративних операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за
правочинами щодо цiнних паперiв при розмiщеннi випуску (частини
випуску) цiнних паперiв, виплати доходiв за цiнними паперами; надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; - надання
iнформацiйних довiдок, звiтiв.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Об'єднана реєстрацiйна
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи компанiя"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Україна Київська - м. Буча бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офiс
253

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ294645
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

(044) 228-91-65

Факс

-

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть.
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Види послуг, якi надає особа: - послуги щодо вiдкриття та
обслуговування рахунку в цiнних паперах депонента; - проведення
депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах депонента на
пiдставi розпоряджень депонента; - iншi послуги у процесi
провадження депозитарної дiяльностi.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна Київська - Київ вул.Жилянська, 75

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0152
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2012

Міжміський код та телефон

044 490 67 77

Факс

044 486-48-61

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Види послуг, якi надає особа: - аудиторськi послуги з виконання
завдання з перевiрки достовiрностi фiнансової звiтностi емiтента.

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

1

2

3

4

5

6

19/05/1/10

Донецьке
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA0500231008

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

14.05.2010

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

0.25

334879267

83719816.75

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн)

В перiодi що перевiрявся, додаткового випуску цiнних паперiв не було.
25.06.2013 року фондовою бiржею ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" було прийнято рiшення про переведення з 26.06.2013 року простих
iменних акцiй Товариства бездокументарної форми iснування номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна у кiлькостi 334 879 267 штук
загальною номiнальною вартiстю 83 719 816,75 гривень з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв
Бiржового Списку (делiстинг).
З лiстингу було виключено 100% акцiй вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
Випуск акцiй Товариства, якi виключено з лiстингу, було зареєстровано 14 травня 2010 року за № 19/05/1/10 07, про що свiдчить Свiдоцтво,
видане 19 липня 2011 року Донецьким територiальним управлiнням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Зазначенi простi iменнi акцiї Товариства не перебувають в лiстингу жодної iншої фондової бiржi.
З 26.06.2013 року зазначенi акцiї Товариства виключенi з лiстингу на пiдставi п. 5.22.7. Правил ПФТС (на пiдставi заяви емiтента).

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Процентна
Кількість Форма існування
Загальна
Термін
ставка за
у випуску
та форма
номінальна
виплати
облігаціями (у
(штук)
випуску
вартість (грн)
процентів
відсотках)

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний період облігацій
(грн)

1

14.12.2007

Опис

14.12.2007

Опис

14.12.2007

Опис

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

979/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

4000000.00

40

Бездокументарні
іменні

160000000.00

15

30 числа
кожного
мiсяця

0

02.01.2015

30 числа
кожного
мiсяця

0

02.01.2016

30 числа
кожного
мiсяця

0

02.01.2017

Розмiщення облiгацiй - закрите (приватне ) серед заздалегiдь зазначеного кола осiб.
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгiцii при настаннi строку їх погашення;
- отримувати доход за облiгацiями вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати з облiгацiями операцiї, якi не суперечать чинноиу законодавству України та умовам їх розмiщення;
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Дата початку розмiщення всiх серiй облiгацiй : 20.12.2007 року.
Дата закiнчення розмiщення всiх серiй облiгацiй :20.02.2008 року.
Ранiше Товариство реєстрацiю та розмiщення облiгацiй не здiйснювало.

980/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

4000000.00

40

Бездокументарні
іменні

160000000.00

15

Розмiщення облiгацiй - закрите (приватне ) серед заздалегiдь зазначеного кола осiб.
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгiцii при настаннi строку їх погашення;
- отримувати доход за облiгацiями вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати з облiгацiями операцiї, якi не суперечать чинноиу законодавству України та умовам їх розмiщення;
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Дата початку розмiщення всiх серiй облiгацiй : 20.12.2007 року.
Дата закiнчення розмiщення всiх серiй облiгацiй :20.02.2008 року.
Ранiше Товариство реєстрацiю та розмiщення облiгацiй не здiйснювало.

981/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

4000000.00

40

Бездокументарні
іменні

Розмiщення облiгацiй - закрите (приватне ) серед заздалегiдь зазначеного кола осiб.
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгiцii при настаннi строку їх погашення;
- отримувати доход за облiгацiями вiдповiдно до умов розмiщення;

160000000.00

15

- здiйснювати з облiгацiями операцiї, якi не суперечать чинноиу законодавству України та умовам їх розмiщення;
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Дата початку розмiщення всiх серiй облiгацiй : 20.12.2007 року.
Дата закiнчення розмiщення всiх серiй облiгацiй :20.02.2008 року.
Ранiше Товариство реєстрацiю та розмiщення облiгацiй не здiйснювало.

14.12.2007

Опис

14.12.2007

Опис

982/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

4000000.00

40

Бездокументарні
іменні

160000000.00

15

30 числа
кожного
мiсяця

0

01.01.2018

30 числа
кожного
мiсяця

0

02.01.2019

Розмiщення облiгацiй - закрите (приватне ) серед заздалегiдь зазначеного кола осiб.
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгiцii при настаннi строку їх погашення;
- отримувати доход за облiгацiями вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати з облiгацiями операцiї, якi не суперечать чинноиу законодавству України та умовам їх розмiщення;
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Дата початку розмiщення всiх серiй облiгацiй : 20.12.2007 року.
Дата закiнчення розмiщення всiх серiй облiгацiй :20.02.2008 року.
Ранiше Товариство реєстрацiю та розмiщення облiгацiй не здiйснювало.

983/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

4000000.00

44

Бездокументарні
іменні

176000000.00

15

Розмiщення облiгацiй - закрите (приватне ) серед заздалегiдь зазначеного кола осiб.
Власникам облiгацiй надаються наступнi права:
- отримувати номiнальну вартiсть облiгiцii при настаннi строку їх погашення;
- отримувати доход за облiгацiями вiдповiдно до умов розмiщення;
- здiйснювати з облiгацiями операцiї, якi не суперечать чинноиу законодавству України та умовам їх розмiщення;
Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi Товариством.
Дата початку розмiщення всiх серiй облiгацiй : 20.12.2007 року.
Дата закiнчення розмiщення всiх серiй облiгацiй :20.02.2008 року.
Ранiше Товариство реєстрацiю та розмiщення облiгацiй не здiйснювало.
Погашення вказаних облiгацiй у звiтному перiодi не вiдбувалося.

XI. Опис бізнесу
У 2015 роцi не вiдбувалися злиття, подiл, перетворення на ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» не має окремих юридично зареєстрованих
пiдроздiлiв. До складу Товариства входять структурнi пiдроздiли, що забезпечують її дiяльнiсть з
видобування та збагачення кам’яного вугiлля. Вони мають статус департаментiв, служб та
дiльниць ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 4548 , середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 2, чисельнiсть
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 4.
Фонд оплати працi за звiтний рiк ФОТ за 2015 рiк -205 615,8 тис.грн ( 2014 роцi склав 358 273,9
тис.грн чи 42,6%) Факт змiни розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно попереднього
року у зв'язку з припиненням дiяльностi пiдприємства з 01 серпня 2014 року у зв’язку з
проведенням АТО, а з березня 2015 року Товариство почало працювати у режимi гнучкого
графику )
Розвиток персоналу пiдприємства – є одним з стратегiчних завдань. В умовах розвитку сучасних
технологiй, технiки необхiдно створювати системний пiдхiд до навчання – це ефективна
професiйно – технiчна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, розвиток компетенцiй робiтникiв та
вивчення передового досвiду.
Професiйне навчання персоналу робiтничим професiям здiйснюється в учбово-технiчному центрi
Товариства. Обладнання учбових примiщень пiдключено до корпоративної компьютерної мережi,
що дозволяє використовувати спiльну методичну базу та надає можливiсть дистанцiйного
навчання за програмами електронних курсiв Академiї ДТЕК. Учбово-технiчний центр дiє на
пiдставi лiцензiї, згiдно якої має право на пiдготовку працiвникiв iз 5 класiв робiтничих професiй
видобувної галузi. Навчання в учбово-технiчному центрi провадиться спецiалiстами центру та
викладачами з числа висококвалiфiкованих iнженерно-технiчних кадрiв, виробнича практика
органiзується на робочих мiсцях пiдприємства iз залученням квалiфiкованих робiтникiвнаставникiв.
Протягом 2015 року здiйснили первинну професiйну пiдготовку та перепiдготовку за програмами
курсового та iндивiдуального навчання 47 робiтникiв, у тому числi за наступними професiями:
Гiрник пiдземний – 3 чол.
Гiрник з ремонту гiрничих виробок – 6 чол.
Гiрник очисного забою – 8 чол.
Прохiдник – 1 чол.
Стовбуровий – 1 чол.
Гiрник шахтної поверхнi – 3 чол.
Електрослюсар черговий та з ремонту обладнання – 3 чол.
Машинiст вентиляцiйної установки –1 чол.
Оператор пульта керування – 5 чол
Лаборант хiмiчного аналiзу – 4 чол
Пробовiдбиральник – 12 чол
Отримали додатковi знання та навички на курсах цiльового призначення – 216 чоловiк, розширили
та поглибили ранiше здобутi знання на рiвнi сучасних вимог виробництва на виробничо-технiчних
курсах – 414 чоловiк, у тому числi з пiдвищенням квалiфiкацiї – 34 робiтника.
Товариство не належить до будь-яких обєднань.

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Емiтент не проводить.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступали.
Складання звiту за 2015 рiк проведено згiдно з Законом України № 996 вiд 16.07.1999р. "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Положенням (стандартам)
бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть товариства сформована згiдно з принципами
автономностi, безперервностi дiяльностi, перiодичностi, надiйностi нарахування та вiдповiдностi
доходiв та витрат, повного виствiтлення операцiй i подiй, послiдовностi, обачностi, превалювання
сутностi над юридичною формою, єдиного грошового вимiрника. Основнi положення облiкової
полiтики: Пiдприємство, грунтуючись на вимогах Закону України вiд 16.07.1999р. № 996-XIV
"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Мiждународних стандартiв
фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою
звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗФiнансова 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. Активи i зобов"язання
вiдбиваються в балансi тiльки якщо вони вiдповiдають наступним критерiям: iснує iмовiрнiсть
надходження чи вибуття майбутнiх економiчних вигод i їхня оцiнка може бути надiйно визначена.
Основними засобами признаються активи, вартiсть яких превищує 2500 грн. Малоцiними
необоротними активами визнаються активи, термiн використання яких превищує один рiк, а
вартiсть складає до 2500 грн. Активи вартiстю менше 300 грн., незалежно вiд термiну
використання облiковуються як малоцiйнi та швидкозношувальнi предмети. Одиницею облiку
основних засобiв i малоцiйних необоротних активiв є об'єкт основних засобiв. Основнi засоби i
iншi необоротнi активи зараховуються на баланс по первiснiй вартостi. Первiсна вартiсть об'єкту
основних засобiв складається з таких витрат: - реєстрацiйнi збори, державне мито; - суми ввiзного
мита; - суми непрямих податкiв у зв"язку з придбанням основних засобiв, якщо вони не
вiдшкодовуються; - витрати зi страхування ризикiв доставки основних засобiв, витрати на
установку, монтаж, налагодження основних засобiв, iнши витрати, беспосередньо пов"язанi з
доведенням основних засобiв до стану, у якому вони придатнi до використання iз запланованою
метою.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов’язаних з полiпшенням
об"єкта: модернiзацiя, добудова, реконструкцiя, капiтальний ремонт, що призводять до збiльшення
майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання об"єкта. Витрати, що
здiйснюються для пiдтримання об"єкта в робочому станi включаються до складу витрат.
Амортизацiя основних засобiв розраховується по залишковiй вартостi прямолiнiйним виробничим
методом. Первiсно встановлений термiн корисного використання не може перевищувати: будинки, споруди та передавальнi пристрої - 40 рокiв - машини та обладнання - 15 рокiв транспортнi засоби - 10 рокiв - комп"ютерне обладнання - 10 рокiв - iнструменти, прилади - 10
рокiв - iншi основнi засоби - 10 рокiв - малоцiйнi необоротнi активи - 5 рокiв Нематерiальними
активами призначається нематерiальний актив, який не має матеiальної форми, може бути
iдентифiкований та утримується пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше
одного року для виробництва, торгiвлi, надання послуг, надання в аренду iншим особам.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться щодо кожного об"єкту за такими групами: права користування природними ресурсами; - права користування майном; - права на знаки для
товарiв та помлуг; - права на об"єкти промислової власностi; - авторськi та сумiжнi з ними права; незавершенi капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи. Для нематерiальних активiв встановлено
лiнiйна норма нарахування амортизацiї, виходячи з передбаченого термiну служби об"єкта .
Одиницею облiку є окремий об"єкт нематерiальних активiв. Запасами призначаються матерiальнi

активи, якi як очiкується, принесуть єкономiчну вигоду i використовуютьсяпротягом 12 мiсяцiв с
дати балансу на дату звiтностi вартiсть запасiв в балансi вiдображається двома оцiнками: по
первiсної вартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка виробничих запасiв i товарiв при їх
придбаннi визначається по первiснiй вартостi. Запаси вiдображаються по чистiй вартостi
реалiзацiї, якщо на дату балансу їх оцiнка знизилась або вони зiпсованi, втратили первiсно
очiкувану єкономiчну вигоду. Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється : - виробничих запасiв - за
методом ФIФО; - товарiв в роздрiбнiй торгiвлi - за методом цiни продажу; - готова вугiльна
продукцiя - за методом середньозваженої собiвартостi; - готова вугiльна продукцiя на власнi
виробничi потреби та соцiально-битовi потреби - за методом середньозваженої собiвартостi, яка
утворилась за попереднiй перiод з початку року. Визнання та класифiкацiя доходiв та витрат.
Дохiд визначається пiд час збiльшення активу або зменшення забов"язання, що зумовлює
зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок власникiв учасникiв
пiдприємства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена. Не визнаються
доходами: - передача продукцiї мiж структурними пiдроздiлами - використання продукцiї
власного виробництва для власних потреб - бескоштавна передача продукцiї - надходження вiд
первiсного розмiщення цiнних паперiв - сума попередньої оплати i авансу в рахунок оплати
продукцiї - сума завдатку пiд заставу або в погашення позики, якщо це передбачено договором суми податкiв, сборiв, що пiдлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв
- надходження, що належать iншим особам. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському
обмiну за такими групами: - дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - iншi
операцiйнi доходи - фiнансовi доходи - iншi доходи - надзвичайнi доходи (для звiтностi по ПСБУ)
Витрати - це зменшення єкономiчних вигод або збiльшення забов"язань, якi приводять до
зменьшення власного капiталу, за умовою, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визначаються одночасно з доходами для одержання яких вони понесенi. Витрати
операцiйної дiяльностi групуються за такими економiчними елементами: - матерiальнi затрати витрати на оплату працi - вiдрахування на соцiальнi заходи - амортизацiя - iншi операцiйнi витрати
Виробнича собiвартiсть продукцiї мiстить у собi прямi матерiальнi витрати, прями витрати на
оплату працi, iншi прямi витрати, загальновиробничi витрати. Витрати, пов"язанi з операцiйною
дiяльнiстю, якi не включаються до собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
подiляються на адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати.
Поточна дебiторська заборгованнiсть вiдображена в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi.
Резерв сумнiвних боргiв нарахован на пiдставi iндивiдуального пiдходу до кожного дебiтора.
Пiдприємство згiдно облiкової полiтики формує забезпечення оплати майбутнiх вiдпусток,
додаткове пенсiйне забезпечення, забезпечення виплат по судовим справам. Фiнансовi iнвестицiї
на дату балансу вiдображаються за справедливою вартiстю. Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються
пiдприємством до їхпогашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю
фiнансових iнвестицiй. Рiзниця мiж собiвартiстю та вартiстю погашення фiнансових iнвестицiй
(дiсконт або премiя) амортизується протягом перiоду з дати придбання до дати їх погашення за
методом ефективної ставки вiдсотка. Валовi доходи i валовi витрати з метою оподаткування
формуються на пiдставi первинних документiв, фiксуючих господарських операцiй у регiстрах
бухгалтерського облiку по окремих накопичувальних вiдомостях з наступним їхнiм
використанням для складання декларацiй з прибутку та податкової звiтностi.
ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" добуває вугiлля марки Т по ДСТУ 3472-96,
який вiдноситься до категорiї енергетичних i має якiсний хiмiчний склад товарної продукцiї: показник вiддзеркалення витринита 2,21% -вихiд летких речовин -8,0% -зольнiсть – 24,8% загальний змiст сiрки - 2,9 % -вища теплота згорання - 8449 ккал/кг -волога загальна - 3,3% -змiст
хлору - 0,15% -змiст фосфору - 0,019% -змiст сiрки пирiтної 1,55% -змiст сiрки сульфатної - 0,30%
-нижча теплота згорання - 5793 ккал/кг -углерод-90,35% -водень-3,54% -азот + кисень – 5,04 %органiчна сiрка -1,07%.
Дохiд вiд реалiзацiї за 2013р. – 1 881 225 749 грн. (Без ПДВ)
Дохiд вiд реалiзацiї за 2014р. – 1 178 948 167 грн. (Без ПДВ)

Обсяг виробництва за 2015р – 896 037т; 420 930 001грн. Сума виручки за 2015р – 1 154 303 687
грн.(Без ПДВ)
Емiтент не здiйснював експортних операцiй та не проводить свою дiяльнiсть в iнших країнах.
Емiтентом не були запропонованi новi види продукцiї
Основнi ринку збуту готової продукцiї тепловi електростанцiї України – Миронiвська ТЕС,
Приднiпровьска ТЕС, Криворiзька ТЕС. Вiдвантаження вугiльної продукцiї здiйснюється, на
пiдставi укладених договорiв, в пiввагонах вантажопiдйомнiстю 69 тонн. Основнi клiєнти генеруючi компанiї України - ООО" ДТЕК ТРЕЙДIНГ".
Основними клiєнтами емiтента протягом звiтного перiоду є:
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
Договiр №90
Вугiлля постачається партiями, залiзничним транспортом у вiдкритих на пiввагонах вантажною
швидкiстю на умовах DDP. Покупець оплачує Постачальнику вартiсть Вугiлля, що надiйшло
Вантажоодержувачу, з урахуванням його фактичної якостi, шляхом перерахування грошових
коштiв на поточний рахунок Постачальника протягом 100 календарних днiв з дати пiдписання
Актiв приймання-передачi вугiльної продукцiї.
Дохiд вiд реалiзацiї за 2015р – 1 154 303 687 грн.(Без ПДВ)
Аналiзуючи минулий рiк, складно надати йому об’єктивну оцiнку. Це пов’язано з ситуацiєю, яка
склалася у нашiй країнi i продовжується i надалi. У 2015 роцi робота нашого пiдприємства була
дуже нестабiльною, що у свою чергу порушувало звичайне ведення постачань, як на територiю
шахти, так i на склад тимчасового зберiгання у м. Павлоград.
Основними постачальниками ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" у 2015р. були:
Крiплення металоарочне КМП А3P2 - 16,1 (СВП 33), КШПУ М - 15.1 (СВП 33) : ПП " ГIОКРIП"
(Днiпропетровська обл, м. Павлоград) (пiдприємство надає послуги з переробки давальницької
сировини (СВП-33). На ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» постачається вже
готова продукцiя.
Крiплення металоарочне КШПУ- 13,6 СВП- 27, КШПУ- 15,0 СВП- 27 :ТОВ
"ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД" : (Днiпропетровська обл., м.
Першотравенськ). На ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» постачається готова
продукцiя.
Замки до профiлю СВП- 33, СВП- 27 :ТОВ " ДОНБАСКРIП" (м. Донецьк)
Затяжка залiзобетонна 13Ш10.2.5: ТОВ " КЗЗБВ" (Донецька обл., м. Красноармiйськ) (у 2015р.
продукцiя постачалась
Стяжкая металева мiжрамна: ТОВ " ДОНБАСКРIП" (м. Донецьк), АТ "КАРБО I КРIП"
Кабель, дрiт : ТОВ "Торговий дiм "Бердянський кабельний завод" (Запорiзька обл., м. Бердянськ),
ТОВ "ТД " ЕНЕРГОАЛЬЯНС"(м. Запорiжжя), ТОВ "КРОК Г.Т"(м. Запорiжжя).
Накладка Р33, пiдкладка Р- 24 :ТОВ " ДОНБАСКРIП" (м. Донецьк)
Штанга бурова: ТОВ "Анкерне обладнання та технологiї" (Донецька обл., м.Красноармiйськ), ТОВ
"ДЕТ-ЮА" (м. Київ)
Електроди: ТОВ "ДОНЕЦЬКА ЕЛЕКТРОДНА КОМПАНIЯ" (м. Донецьк), ТОВ "ЛIДЕР
ПРОМСНАБ" (м. Донецьк)
Лiсоматерiали: ПП "АННТЕЙ-В" (Донецька обл, м. Мариупiль)
Кисень, пропан-бутан: ТОВ "ДIПI ЕЙР ГАЗ" (м. Київ/фактична адреса пiдприємства - Донецька
обл., м. Горловка)
Ампули хiмiчнi: ТОВ "ДЕТ-ЮА"
Металопрокат: ТОВ "МЕТIНВЕСТ СМЦ"/ ФIЛIЯ ТОВ "МЕТIНВЕСТ СМЦ" (м. Кривий Рiг)
Олiї, мастила : ТОВ "ДАРИ ПРИРОДИ", ТОВ "ФУКС МАСТИЛА УКРАЇНА"(м. Львiв), ТОВ
"ДОН-ТЕРМIНАЛ"(м.Харкiв), ТОВ "КОМПАНIЯ " ОСКАР"(м. Днiпропетровськ)
Дизельне паливо, бензин: ТОВ "ДАРИ ПРИРОДИ"(Донецька обл., м. Дружковка), ТОВ
"Паралель-М ЛТД", ПП "ВКФ "ВНЕШТОРГIНВЕСТ ЛТД".
Рукави високого тиску та фiтинги : ТОВ ТВК " НАК" (м.Львiв), ТОВ ТК"Спецзапчастини"
(м.Запорiжжя), ТОВ " РОСТ" (Запорiзька обл., м. Мелiтополь), ТОВ " РЕЗИНОТЕХНIКА"
(Донецька обл., м. Краматорськ).

Рукав вентиляцiйний : ТОВ "ДЕТ-ЮА" (м. Київ)
З'еднальнi стержнi для конвеєрних стрiчок: ТОВ "Схiд - Сервiс" (м. Київ), ТОВ "УглемiханiзацiяМато".
Канат: ПАТ "ПО "СТАЛЬКАНАТ-СИЛУР" (м. Одеса)
З/ч до скребкового конвеєру: ЧАО "КОРУМ УКРАЇНА"(м. Донецьк)
Молотки вiдбiйнi: ТОВ ТД "Агро-Спектр"(м. Днiпропетровськ)
Засоби пожежогасiннi (вогнегасники, пожежнi стволи): ТОВ "ЛЕГIОН-С" (м. Харцизськ, Донецька
обл.).
ЗIЗ (костюми, рукавички, чоботи, черевики): ТОВ "СПЕЦ-КОНТАКТ" (Донецька обл., м.
Слов’янськ), ТОВ ФIРМА "АВ ЦЕНТР", ТОВ ДЕЛЬТА ПЛЮС УКРАЇНА", ТОВ " Сервiспром",
ТОВ "Ортодопомога у формi ТОВ".
Фiльтри та респiратори: ТОВ НВП «Стандарт»(м. Харкiв)
Пiдшипники: ПП " ПРОМПIДШИПНИК" (м.Павлоград, Днiпропетровська обл.), ПП "
ПIДШИПНИКЗБУТ" (м.Марiуполь, Донецька обл.),
Насоси i запчастини до них: ТОВ "ДОНБАСЬКА НАСОСНА КОМПАНIЯ"(м. Донецьк)
Рiзцi: ТОВ " ТЕХПОСТАВКА"(м. Днiпропетровськ)
Будiвельнi матерiали: ТОВ «Дебют» (м.Костянтинiвка, Донецька обл.), ФОП «Скорiк С.А.»
(м.Дергачi, Харькiвська обл.), ТОВ «ДЖАПАРТС» (м.Київ), ТОВ «Донпромторг» (м.Донецьк),
ТОВ «Лугспецтехносервiс» (м.Сватово, Луганська обл.)
Планку ПЗС анкерна: ТОВ «Донбаскрiп» (м.Донецьк)
Долото шарошечне: ООО "ПКГ АНКЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГIЇ"(Донецька обл.,
м.Красноармiйськ). ПП "ДОН-АКВАТЕРМ".
Проведений аналiз цiноутворення показує, що вiдбувалося пiдвищення цiн на наступнi вироби:
ПIДШИПНИКИ - подорожчання на 35%
КРIПЛЕННЯ МЕТАЛОАРОЧНЕ КШПУ-13.6 СВП-27 - подорожчання на 46%
КРIПЛЕННЯ МЕТАЛОАРОЧНЕ КШПУ-М 15,1 СВП-33 - подорожчання на 16,8%
ЗАТЯЖКА 13Ш10.2.5 - подорожчання на 52%
АМПУЛИ ХIМIЧНI - подорожчання на 427%
МЕТАЛОКРIПЛЕННЯ КМП А3 Р2-16,1 Б / М СВП33 - подорожчання на 16,8%
БЕНЗИН А-92 - подорожчання на 24%
ДИЗЕЛЬНОЕ ПАЛИВО - подорожчання на 54%
МОЛОТОК ВIДБIЙНИЙ - подорожчання на 39%
ВОГНЕГАСНИКИ - подорожчання на 128%
ДОЛОТА ШАРОШЕЧНI - подорожчання на 56%
ВЕНТИЛЯЦIЙНI РУКАВА - подорожчання на 93%
РУКАВА НАПОРНI, РУКАВА ВИСОКОГО ТИСКУ - подорожчання у середньому на 33%.
За 2011 рiк на шахту надiйшло основних засобiв на суму:
64 772 тис.грн.,у тому числi:
- устаткування -63 121 тис.грн;
(комбайн проходческий КСП-32 (КСП-32.00.00.000-02) – 1 шт./3471 тис.грн.; аппаратура
комплекса пуска АРК 9U P42 04-672-1шт./ 1 726 тис.грн.; пускатель электромагнитный
взрывозащищенный типа SN2 Р4.11-1 шт./ 758 тис.грн.; станок для бурения дегазационных
скважин СБН и буровыми штангами (250шт)-1 шт./ 831 тис.грн.; конвейер ленточный 1ЛТ
800МЗЛн длиной 1000м без ленто- 1 шт./ 1 934 тис.грн.; конвейер ленточный 1ЛТ 800МЗЛн
длиной 700м без ленто-1 шт./ 1 717 тис.грн.; конвейер ленточный ЗЛ 1200П длиной 1050м, без
ленты- 1 шт./ 3 650 тис.грн.; машина буропогрузочная 2ПНБ2Б-01с ЗИП зав№3785-1 шт./ 1 975
тис. грн.; проходческий комбайн КСП-32.00.00.000-02-1 шт./ 3 471 тис.грн. ;скребковый конвейер
СП-251.13-161.01 дл. 220 м 3*160 кВт -1 шт./ 7 100 тис.грн.)
- iнструменти, прилади та iнвентар – 1 571 тис.грн.
За 2012 рiк на шахту надiйшло основних засобiв на суму:
207 513 тис.грн. у тому числi:

- устаткування - 190 707 тис.грн.
(КРЕПЬ МЕХАНИЗ. 1КД90 - 175 СЕКЦИЙ/53 136 тис.грн.; КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ EBZ
260Н С ПЕРЕГРУЖ-1 шт./ 14 463 тис.грн.; КОНВЕЙЕР СП251.13-261.07-1 шт./ 13 276 тис.грн.;
КОНВЕЙЕР СП251.13-261.07-1 шт./ 13 276 тис.грн.; Монорельсовая подвесн.трансп.система -1
шт./ 11 986 тис.грн.; КОНВЕЙЕР СП251.13-261.05- 1 шт./ 11 970 тис.грн.; Конвейер СП251.13261.02 (L=285м)-1 шт./ 9 850 тис.грн.; КОНВЕЙЕР ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ СП251.15-160.04- 1 шт./ 5
510 тис.грн.; Комбайн проходческий EBZ 160 с перегруж-1 шт./ 5 303 тис.грн.; Перегружатель
скребковый СП251.15-160.01 L=100 м,- 1 шт./ 4 700 тис.грн.; Комбайн EBZ-160 EBZ-160-II – 1
шт./ 4 519 тис.грн.)
- iнструменти, прилади та iнвентар – 974 тис.грн.;
За 2013 рiк на шахту надiйшло основних засобiв на суму:
269 445 тис.грн., у тому числi:
- устаткування - 217 708 тис.грн.
( МОБИЛЬНАЯ ДЕГАЗАЦ РОТАЦ СТАНЦИЯ МДРС-180- 1 шт./ 8 061 тис.грн.; Вертикальный
конвейер системы FLEXOWELLЕ-1 шт./ 6 896 тис.грн.; Осадительно-фильтрующая центрифуга
44132-1 шт./ 6 521 тис.грн.; Осадительно-фильтрующая центрифуга 44132-1 шт./ 6 517 тис.грн.;
ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ СП251.15-160.03 L=100- 1шт./ 6 077 тис.грн.; Устройство комплектующее
распределительное 6кВ -1 шт./ 3 643 тис.грн.; КОМБАЙН 1К101У.00.000-73 Р96Н-1 шт./ 3 082
тис.грн.; КОМБАЙН 1К101У.00.00.000-72/138- 1 шт./ 2 871 тис.грн.; Фильтр-пресс WXG-3.OG6 -1
шт./ 2 553 тис.грн.; Фильтр-пресс WXG-3.OG6- 1 шт./ 2 553 тис.грн.; КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ
ТИПА 3ЛУ-1200 МЗЛН- 1шт./ 2 504 тис.грн.; КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ТИПА 3ЛУ-1200 МЗЛН1 шт/ 2 126 тис.грн.; МАШИНА ПОДДИРОЧНАЯ EL 160 LS -1 шт./ 2 123 тис.грн.)
- iнструменти, прилади та iнвентар –8 729 тис.грн.
За 2014 рiк на шахту надiйшло основних засобiв на суму:
74 987 тис.грн., у тому числi:
- устаткування – 60 302 тис.грн.
(КОМБАЙН МВ 280Е БЕЗ TPK 120,MFK400.SNO -1шт./ 8 789 тис.грн.; КОМБАЙН
ПРОХОДЧЕСКИЙ КПД-00.00.000-1 шт./22- 5 034 тис.грн.; КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ТИПА
3ЛУ-1200 МЗЛН -1 шт./ 2 454 тис.; МАШИНА ПОЧВОПОДДИРОЧНАЯ МПП-150-1шт./ 1 500
тис.грн.; СТАНОК БУРОВОЙ НАВЕСНОЙ СБН (ИСПОЛН. 02)-2 шт./2 750 тис.грн.
ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ 6/0,4КВ ТП-8-1шт./1195 тис.грн. ; щит
распределительный 2 КТП-1000-1 шт./961 тис.грн. ; КОМПЛЕКТ НКУ 0,4 КВ 1600А IP55
900КВАР-1 шт./816 тис.грн. ЭЛЕКТРОВОЗ 2ЭРА-900-П8-1 шт./742 тис.грн.; КРЕПЬ
СОПРЯЖЕНИЯ УКС -1 шт/718 тис.грн.; СТАНОК БУР.СБН00.00.000 НА РАМНОЙ КОНСТР-1
шт./570 тис.грн.; ГРОХОТ ИНЕРЦИОННЫЙ ГИСТ-72-1 шт/545 тис.грн.; КОМПЛЕКТ НКУ 0,4
КВ 400А IP55 В СБОРЕ-1 шт./449 тис.грн.; ПОДСТАНЦИЯ ТРАНС. КТПВ-1000/6-1,2-1 шт./435
тис.грн.; ПИТАТЕЛЬ КАЧАЮЩИЙСЯ ПКТ-14 У2 660В-1 шт./398 тис.грн.;СТАНОК ТОКАРНОВИНТОРЕЗНЫЙ CW6163В(С-1 шт./375 тис.грн.)
За 2015 рiк на шахту надiйшло основних засобiв на суму:
52 603 тис.грн., у тому числi:
- устаткування – 25 496 тис.грн.
(Проходческий комбайн КСП-32-1 шт./ 503 148 тис.; Подстанция ТСШВП-630/6-1 шт./ 368 580
тис. грн.; КОНВЕЙЕР В-1600- 1 шт/292 361 тис. грн.; ЭЛ.ДВИГ.ВAО-81-2- 1шт/277 038 тис. грн.;
Кран КЭД-7 -1 шт/ 230 175 тис.грн.; Подъёмная машина МК-3.25*4- 1 шт/193 811 тис.грн.;
ЭЛ.ПЕЧЬ СНОЛ 3,5/3- 1шт/ 162 647 тис. грн; Подстанция ТСВП-400/6-5 шт./476 542 тис.грн.;
Трансформатор ТРДН-40000-1 шт/94 тисгрн.;
ГРОХОТ ГИСЛ-62-1 шт/82 294 тис.грн.; Поезд секционный ПС-3.5-900-2 шт./156 992 тис.грн.;
Конвейер скребковый забойный СЗК 228/800 Н- 1 шт/51 600 тис.грн.; Насос водокольцевой
вакуумный ВВН2-150М -1 шт./51003 тис.грн. ;Питаетль ПКТ-14-1 шт./ 49 144 тис.грн. ;Лебёдка
ЛПЭП-16У-2 шт/97 125 тис.грн.)
У 2016 роцi передбаченнi наступнi iнвестицiї спрямованi на пiдтримку господарської дiяльностi
по наступним функцiональнiм напрямкам:
Iншi стацiонари 72,9 млн грн; очисне обладнання 60,4 млн грн; прохiдницьке обладнання 20,1 млн

грн.; вентиляцiя i дегазацiя 21,3 млн грн; пiдземний транспортний ланцюжок 26,7 млн грн; Iнше
8,1 млн грн; капiтальнi гiрськi виробки 46,3 млн грн; збагачення вугiлля 23,9 млн грн; охорона
працi 0,7 млн грн;. У рамках функцiональних напрямок плануються до реалiзацiї наступних
проекти: Капiтальний ремонт очисних комбайнiв 1К101 в кiлькостi 4 шт., виконання капiтального
ремонту очисного комбайна MB 280 Е, капiтальний ремонт (повузлова замiна) скребкових
конвеєрiв типу СП251 i CZK, так само виконання капiтального ремонту комплексу механiзованого
крiплення OSTROY i КД-90. Виконання капiтального ремонту прохiдницьким комбайнiв типу
EBZ-160, КСП-32 , КПД придбання установок для нагнiтання води УНГЛ. Так само передбачена
замiна стацiонарного обладнання збагачувальної установки, замiна iншого стацiонарно
технологiчного обладнання, пiдтримання пiдземного транспорту, придбання обладнання для
охорони працi, придбання нового обладнання для забезпечення ведення дегазацiї i прокладання
магiстральних дегазацiйних трубопроводiв.
Впродовж звiтного перiоду мiж Емiтентом i та афiлiйованими особами були укладенi наступнi
правочини :
ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДИНГ»
Договiр №90
Вугiлля постачається партiями, залiзничним транспортом у вiдкритих на пiввагонах вантажною
швидкiстю на умовах DDP. Покупець оплачує Постачальнику вартiсть Вугiлля, що надiйшло
Вантажоодержувачу, з урахуванням його фактичної якостi, шляхом перерахування грошових
коштiв на поточний рахунок Постачальника протягом 100 календарних днiв з дати пiдписання
Актiв приймання-передачi вугiльної продукцiї.
Дохiд вiд реалiзацiї за 2015р – 1 154 303 687 грн.(Без ПДВ)
Первiсна вартiсть основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, що значаться на
балансi Товариства , станом на 31.12.2015р. складає 2 554 485 тис. грн. ,залишкова вартiсть 2 314
182 тис.грн.
Компанiя провела переоцiнку своїх основних засобiв станом на 30 червня 2015 року. Мета оцiнки оцiнка справедливої вартостi основних засобiв для залучення до фiнансової звiтностi Замовника
згiдно з положеннями мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi13 «Оцiнка справедливої
вартостi», та на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв. Вартiсть активiв загального призначення
визначалася на основi ринкової вартостi –за ринковiм методом. Бiльша частина споруд,
виробничного та iншого обладнання має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на
вiдкритому ринку в Українi, крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Вiдповiдно,
справедлива вартiсть споруд i виробничного обладнання визначалася передусiм на основi
амортизованої вартостi замiщення, за витратним методом.
Узвiтному перiодi не вiдбулося змiн у методi нарахування амортизацiї та дiапазонах строкiв
корисного використання основних засобiв
Згiдно вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби" та Наказу про облiкову полiтику Товариства амортизацiя
нараховується прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного використання об'єктiв
основних засобiв.
За звiтний перiод нараховано амортизацiї у сумi 332 510 тис. грн., в тому числi:
- амортизацiя будинкiв та споруд на суму 202 840 тис. грн.;
- амортизацiя виробничного обладнання на суму127 624 тис. грн.;
- амортизацiя меблiв,офiсного та iншого обладнення на суму
2 046 тис. грн.;
В звiтному перiодi не визначались суми втрат вiд зменшення корисностi i сума вигiд вiд
вiдновлення корисностi основних засобiв.
Показник рiвня використання виробничих потужностей за звiтний перiод вiдсутнiй
У структурi основних засобiв виробничого призначення вiдбулися змiни за рахунок придбаних ,
лiквiдованих та реалiзованих основних засобiв.

За звiтний перiод надiйшло основних засобiв виробничого призначення на суму 52 603 тис. грн., в
тому числi:
- будинкiв та споруд на суму 26 804 тис. грн.;
- виробничого обладнання на суму 25 496 тис. грн. (придбання нових);
- меблiв ,офiсне та iнше обладнання на суму 303 тис. грн. (придбання нових);
За звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 19
614 тис. грн., знос 3 909 тис.грн. в т. ч.
- будинкiв та споруд по первiснiй вартостi –533 тис грн.,
знос – 285 тис. грн.;
- виробничого обладнання по первiснiй вартостi – 16 296 тис. грн.,знос – 2 836 тис. грн.;
- меблiв,офiсного та iншого обладнання по первiснiй вартостi- 2 785 тис. грн., знос –788 тис. грн.;
За звiтний перiод реалiзовано машин та обладнання на суму 1 500 тис. грн.
Протягом 2015 р. витрачено на капiтальнi iнвестицiї 61 098 тис. грн. за особистий рахунок, в
межах яких реалiзовувались такi проекти як:
Придбання та капiтальнiй ремонт очисного обладнання - 13 428 тис. грн. ;
Iнвестицiї в транспортний ланцюжок – 532 тис. грн. ;
Iнвестицiї в стацiонарне обладнання –13 411 тис. грн. ;
Проведення капiтальних гiрничих вироблень та їх капiтальнiй ремонт - 9 054 тис. грн. ;
Iнвестицiї в вентиляцiю та дегазацiю – 11 877 тис. грн.
та iнше 12 796 тис. грн..
Станом на 31.12.2015р. сума незавершеного капiтального будiвництва складає 100 483 тис.грн,
в тому числi:
- реконструкцiя, модернiзацiя - 89 997,0 тис.грн
- проектнi роботи - 10 486,0тис.грн
За звiтний перiод ввод основних фондiв склав 74 353,0 тис.грн, в тому числi:
- капiтальне будiвництво – 57 256,0 тис.грн
- обладнання – 17 097,0 тис.грн
Витрати на капiтальне будiвництво (власнi кошти пiдприємства) за звiтний перiод склали 26
210,0тис.грн,
в тому числi:
- будiвельно-монтажнi роботи на суму 8 112,0 тис.грн
- обладнання на суму 17 098,0 тис.грн
- iншi витрати на суму 1 000,0 тис.грн
Екологiчнi ризики – ризики, пов'язанi зi шкiдливим впливом дiяльностi емiтента на ОС та
застосуванням заходiв впливу з боку державних органiв, якi здiйснюють контроль у сферi ООС.
Щорiчно на ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» виходячи з виявлених iстотних
екологiчних аспектiв, приписiв контролюючих органiзацiй, складається Реєстр екологiчних
ризикiв у вiдповiдностi з «Методикою управлiння екологiчними ризиками», затвердженої i
введеної в дiю на пiдприємствi наказом №785 вiд 17.12.2010.
Основнi екологiчнi ризики наведено нижче:
Прориви гребель на гiдротехнiчних спорудах.
• Самозаймання вугiлля i вибух метано-повiтряної сумiшi в накопичувальних бункерах.
• Забруднення навколишнього середовища iонiзуючим випромiнюванням.
• Займання i сповзання породного вiдвалу.
• Вибух котельного обладнання.
• Перевищення нормативних викидiв вiд котельнi центральної проммайданчика.
• Пожежа на пiдприємствi.
• Несанкцiоноване розмiщення шламу (кеку) в районi породного вiдвалу.
• Втрати питної води (пориви питного водогону).
• Перевищення нормативних викидiв вiд котельнi ВПС-1.
• Пiдробiток земної поверхнi.

• Перевищення ГДС забруднюючих речовин iз шахтними водами.
• Невизначенiсть зi статусом дозволу на спецводокористування (строк дiї до 01.01.2015 року,
коментарi про продовження термiну дiї, згiдно закону №1668 вiд 02.09.14 р., екологiчний
департамент не дає)
• Загроза скидання забруднених шламових вод у струмок Харцизький.
• Забруднення земельної дiлянки в районi ставка-шламонакопичувача б.Дубова.
• Несанкцiоноване розмiщення породи.
Екологiчне законодавство, дiя якого поширюється на емiтента i встановлює обмеження чи поiншому впливає на його дiяльнiсть, додержання емiтентом норм цього законодавства та витрати
емiтента на екологiчнi заходи.
На ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» впроваджена i функцiонує система
екологiчного менеджменту (СЕМ) у вiдповiдностi з вимогами мiжнародного стандарту ISO
14001:2004 (сертифiкат EMS 140127-01 строком до 26 травня 2017 р.).
В рамках СЕМ на пiдприємствi введенi в дiю 19 Процедур, що регламентують дiяльнiсть
пiдприємства в сферi охорони навколишнього середовища (ОНС), у тому числi Процедура
«Iдентифiкацiя i доступ до законодавчих та iнших застосовних до органiзацiї вимогам»
(затверджена i введена в дiю на пiдприємствi наказом № 744 вiд 04.06 .2010р.). Дана Процедура
встановлює вимоги до процесу та порядку iдентифiкацiї законодавчих, нормативних та iнших
вимог до екологiчних аспектiв дiяльностi пiдприємства, а також забезпечення доступу до них. На
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» розробленi i щорiчно актуалiзується Реєстри
зовнiшньої i внутрiшньої документацiї СЕМ пiдприємства i пiдроздiлiв.
Перелiк iдентифiкованих законодавчих вимог у сферi ООС, застосовних до дiяльностi шахти,
наведено нижче:
• Конституцiя України
• Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
• Кодекс про адмiнiстративнi правопорушення
• Закон України «Про енергозбереження»
• Закон України «Про пожежну безпеку»
• "Закон України «Про забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного благополуччя населення»"
• Кримiнальний кодекс України
• Постанова ВР України"Про Основнi напрямки державної Полiтики у галузi охорони довкiлля,
використання природних ресурсiв та забезпечення екологiчної безпеки."
• Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової
заборони (зупинення) чи припинення дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй i об'єктiв у разi
порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища»
• Постанова КМУ Про затвердження Положення про Мiнiстерство охорони навколишнього
природного середовища України
• Положення про Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України
• Iнструкцiя щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-екологiчнi
витрати "Звiт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологiчнi
платежi"
• ЗУ "Про об'єднання об'єкти пiдвищеної небезпеки"
• Постанова КМУ "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування
цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi
фрази об'єкти та фрази об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй
екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру"
• Податковий Кодекс України
• Порядок видалення дерев, кущiв, газонiв i квiтникiв у населених пунктах
• Перелiк наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв
• Закон України про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської
дiяльностi
• Закон України "Про охорону атмосферного повiтря".

• Наказ Мiнiстерства ОНПС України "Про затвердження Методики розрахунку розмiрiв
вiдшкодування збиткiв, заподiяних державi в результатi наднормативних викидiв забруднюючих
речовин в атмосферне повiтря "
• ДСТУ 4277:2004 «Норми i методи вимiрювання вмiсту оксиду вуглецю i вуглеводнiв у
вiдпрацьованих газах автомобiлiв» перевiрка автомобiлiв
• Дозвiл на викид в атмосферу стацiонарними джерелами забруднення
• Iнструкцiя iз запобiгання самозапалюванню, гасiння та розробцi породних вiдвалiв
• Роз'яснення щодо ведення типової форми №ПIД-1 "Журнал облiку стацiонарних джерел
забруднення та їх характеристика"
• Роз'яснення щодо ведення типової форми №ПОД-2 "Журнал облiку виконання заходiв з метою
охорони атмосферного повiтря"
• Роз'яснення щодо ведення типової форми №ПОД-3 "Журнал облiку роботи газоочисної
установки"
Iнструкцiя щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони атмосферного
повiтря №2-ТП (повiтря) "Звiт про охорону атмосферного повiтря" (рiчна) та №2-ТП (повiтря)
"Звiт про охорону атмосферного повiтря" (квартальна)
• Правила технiчної експлуатацiї установок очистки газу
• Постанова КМУ Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає
лiцензуванню, та обсягiв квот у 2009 роцi
• Програма припинення виробництва та використання озоноруйнiвних речовин на 2004 - 2030
роки
• Закон України «Про питну воду та водопостачання»
• "Водний кодекс України".
• Санпiн 4630-88 «Санiтарнi правила та норми охорони пiдземних вод вiд забруднення»
• Наказ Мiнiстерства ОНПС України "Про затвердження Методики розрахунку розмiрiв
вiдшкодування збиткiв, заподiяних державi внаслiдок порушення законодавства про охорону та
рацiональне використання водних ресурсiв "
• Дозвiл на спецiальне водокористування
• Правила користування системами централiзованого комунального водопостачання та
водовiдведення в населених пунктах України
• Наказ Держкомстату України "Про затвердження типових форм первинного облiку" (№№ ПОД11, ПОД-12, ПОД-13)
Наказ Держкомстату України "Про затвердження форми державної статистичної звiтностi №2-ТП
(водгосп)"
• ГОСТ 2874-82 Вода питна. Гiгiєнiчнi вимоги i контроль за якiстю.
• Державнi санiтарнi правила i норми "Вода питна. Гiгiєнiчнi вимоги до якостi води
централiзованого господарсько-питного водопостачання"
• Iнструкцiя про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидiв (ГДС) речовин у
воднi фрази об'єкти iз зворотними водами
• Закон України «Про вiдходи»
• Закон України «Про металобрухт»
• Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження i
перегляду лiмiтiв на утворення та розмiщення вiдходiв".
• Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Порядку виявлення та облiку
безхазяйних вiдходiв"
• Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження перелiку окремих видiв вiдходiв як
вторинної сировини, збирання та заготiвля яких пiдлягає лiцензуванню"
• Наказ Держстандарту України ДСТУ ДК 005-96 «Класифiкатор вiдходiв»
• Постанова головного державного санiтарного лiкаря України Санпiн 2.2.7.029-99 “Гiгiєнiчнi
вимоги щодо поводження з вiдходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення»
• Iнструкцiя щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-вiдходи
"Поводження з вiдходами"
• Iнструкцiя щодо заповнення типової форми первинної облiкової документацiї N 1-ВТ "Облiк

вiдходiв та пакувальних матерiалiв i тари"
• Разрешение, лимиты на размещение отходов.
• Iнструкцiя щодо складання реєстрових карт об'єктiв утворення, оброблення та утилiзацiї вiдходiв
• Постанова про затвердження Положення про контроль за транспортними перевезеннями
небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв
• Постанова про впровадження системи збирання, заготiвлi та утилiзацiї вiдходiв, як вторинної
сировини
• Земельний кодекс України»
• Наказ Мiнекобезпеки України "Про затвердження Методики визначення розмiрiв шкоди,
зумовленої забрудненням i засмiченням земельних ресурсiв при порушеннi природоохоронного
законодавства"
• Постанова про порядок визначення та вiдшкодування збиткiв власникам землi та
землекористувачам
• Наказ про затвердження Регламенту погодження Мiнприроди України надання надр у
користування
• Наказ про затвердження Iнструкцiї з виявлення, локалiзацiї та лiквiдацiї вогнищ карантинних
бур'янiв и др.
• Закон України «про екологiчну експертизу»
• Правила безпеки у вугiльних шахтах
• Правила пожежної безпеки для пiдприємств вугiльної промисловостi України. НАПБ Б. 01.0092004
• ISO 14001:2004 Система екологiчного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування.
З урахуванням виявлених суттєвих екологiчних аспектiв, екологiчних ризикiв, можливостей
пiдприємства щорiчно на ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» розробляється i
затверджується наказом Рiчна програма з охорони навколишнього середовища у вiдповiдностi з
вимогами Процедури «Цiлi i завдання, програма у галузi охорони навколишнього середовища»
(затвердженою i введеною в дiю на пiдприємствi наказом № 101 вiд 21.01.2011 р.). Контроль
виконання заходiв проводиться щоквартально.
Екологiчнi витрати ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» за 2015р.
Найменування витрат тис. грн.
Капiтальнi iнвестицiї всього, в тому числi: 0,0
на охорону та рацiональне використання водних ресурсiв 0,0
Поточнi витрати всього, в тому числi: 4288,5
на охорону атмосферного повiтря 9,0
на охорону та рацiональне використання водних ресурсiв 995,9
на поводження з вiдходами 3283,6
iншi 0
Додатковi витрати, всього,
у тому числi: 725,8
на охорону та рацiональне використання водних ресурсiв 720,2
на поводження з вiдходами 5,6
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є:
-зростання цiн на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали,вибуховi речовини, якi залишаються
на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними, значно гальмують складання
прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу.
-для збiльшення конкурентоздатностi продукцiї шахти i, як наслiдок її купiвельної необхiдностi
Товариство потребує залучення iнвестицiйних програм для оновлення шахтного обладнання,
впровадження нових енергосберегаючих технологiй, що дозволить знизити собiвартiсть продукцiї
i пiдвищити її якiснi характеристики.
- недостатня кiлькiсть iнвестицiй у галузь. - значний вiдсоток кредитування.
- недостатня кiлькiсть квалiфiкованих молодих фахiвцiв.

- недосконале законодавство. - загальна економiчна криза у країнi.
-полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента:
- податкове навантаження; - полiтична нестабiльнiсть;
- зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому тощо.
Використовують прямi канали збуту.
Стратегiя в областi збуту полягає в розробцi перспективи планiв стосункiв з постiйними
споживачами продукцiї; проведення маркетингових дослiджень ринку вугiльної галузi, аналiз
продукцiї конкурентiв та iншу заходи, що створюють ефективнi умови збуту. Ризики дiяльностi
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» пов'язанi з складними гiрничо-геологiчними
умовами ведення гiрських робiт, забезпеченням необхiдного рiвня технiки безпеки, охорона працi
i промислової безпеки, надiйнiстю експлуатацiї машин i механiзмiв i забезпеченiстю основних
виробничих процесiв трудовими ресурсами.
1.Технологiчний i виробничий процеси не забезпечують виконання виробничого плану по
видобутку вугiлля.
Чинники ризику:
- Неефективне планування перспектив розвитку пiдприємства ( гiрничо-геологiчнi умови,
черговiсть вiдробiтку запасiв, технiка i технологiя).
- Незабезпечення участi ключових профiльних фахiвцiв в ухваленнi рiшень по впровадженню
нових технологiй.
- Неефективнi технологiї виробничих процесiв
- Неефективна органiзацiя робiт
- Неефективна експлуатацiя устаткування
- Аварiйнiсть устаткування
- Неефективнiсть процесiв, що забезпечують якiсть продукцiї
2.Невиконання плану постачань вугiлля на ТЕС. Чинники ризику:
- Неефективна взаємодiя iз залiзницею.
- Неефективне планування логiстичних ланцюжкiв i оптимiзацiї витрат.
3.Нездатнiсть здiйснювати постачання продукцiї в об'ємах i термiнах, потрiбних споживачами.
Чинники ризику:
- Нездатнiсть забезпечити безперебiйне вiдвантаження вугiлля споживачам.
- Нездатнiсть забезпечити вiдвантаження вугiлля споживачам належної якостi
4.Нездатнiсть забезпечити необхiдний рiвень стану охорони працi i промислової безпеки. Чинники
ризику:
- Вiдсутнiсть або невiдповiднiсть вимог безпеки виконуваним виробничим процесам.
- Неефективна система управлiння охороною працi
- Формальний пiдхiд до навчання в областi охорони працi i промислової безпеки.
- Незалученiсть керiвництва в безпосереднє управлiння питаннями охорони працi i промислової
безпеки. - Низька якiсть розслiдування надзвичайних подiй.
- Низька якiсть проведення профосмотров.
5.Нездатнiсть ефективно здiйснювати щорiчне бiзнес-планування i бюджетування. Чинники
ризику:
- Нездатнiсть ефективно здiйснювати розподiл фiнансових ресурсiв з урахуванням рисок i
стратегiчних завдань.
- Неточностi при пiдготовцi рiчного бiзнес-плану унаслiдок тиску, обумовленого вимогою надання
результатiв операцiйнiй дiяльностi.
6.Нездатнiсть ефективно реалiзовувати ключовi iнвестицiйнi проекти. Чинники ризику:
- Неможливiсть виконання iнвестицiйного проекту у зв'язку з вiдсутнiстю в Компанiї
спiвробiтникiв з необхiдними навиками i iнших необхiдних ресурсiв.
- Нездатнiсть управляти ресурсами в ходi реалiзацiї проекту.
- Нездатнiсть управляти змiнами основних параметрiв проекту (об'єм робiт, термiни, вартiсть).
Заходи зменьшення ризикiв:
- Створити систему мотивацiї керiвникiв проектiв i проектних команд на реалiзацiю проектiв в
строк i в рамках бюджету, а також на виявлення i реагування на ризики.

- Створити систему нефiнансової звiтностi, в т.ч. збору i пiдтвердження достовiрностi iнформацiї.
7.Неможливiсть закриття операцiї з придбання активiв. Чинники ризику:
- Вiдмова контрагента вiд здiйснення операцiї.
- Вибiр неефективної схеми придбання.
- Неможливiсть виконати пост-продажные зобов'язання.
- Судове оскарження дiй Компанiї.
8.Неадекватне визначення потреби в ТМЦ, устаткуваннi i послугах, необхiдних для досягнення
виробничих завдань. Чинники ризику:
- Вiдсутнiсть стратегiї визначення потреби
- Неякiсне планування потреби в ТМЦ, устаткуваннi i послугах на пiдприємствах.
- Невiдповiднiсть фактичної потреби заявленої.
- Необгрунтована змiна заявки. Заходи зменьшення ризикiв:
- Визначити найбiльш оптимальний перiод заявки.
- Формалiзувати i автоматизувати контрольнi процедури перевiрки авторизацiї заявок, порiвняння
заявки з даними про наявнiсть ТМЦ на складi.
- Автоматизувати монiторинг закупiвель пiсля їх виконання (звiрка отриманих ТМЦ iз заявленими
по цiнах / количеству/ номенклатурi).
9.Несприятливi змiни цiн на сировину i матерiали
Чинники ризику:
- Вiдсутнiсть довгострокових контрактiв на окремi види сировини i матерiалiв.
- Неефективна взаємодiя з контрагентами по оптимiзацiї цiн на сировину i матерiали. Заходи
зменьшення ризикiв:
- Формалiзувати процес аналiзу цiнових трендiв i вибору тривалостi контракту з постачальником.
- Створити централiзовану базу даних постачальникiв ТМЦ, устаткування i послуг, що включає:
ключову iнформацiю про постачальника, види продукцiї i послуг, iсторiю взаємодiї, аналiз цiн i
умов, альтернативних постачальникiв i так далi - Формалiзувати процедуру забезпечення
альтернативних постачальникiв за кожним договором.
11.Невiдповiднiсть поставлених ТМЦ i устаткування договiрним умовам. Чинники ризику:
- Вiдсутнiсть практики i досвiду передачi окремих функцiй (наприклад, контроль якостi)
стороннiм органiзацiям.
- Вiдсутнiсть пiдроздiлiв, вiдповiдальних за вхiдний контроль якостi.
- Неефективнi технологiї контролю якостi
- Нездатнiсть виявити невiдповiднiсть поставлених ТМЦ i устаткування заданим параметрам
якостi i кiлькостi.
Заходи зменьшення ризикiв:
- Забезпечити ефективне функцiонування лабораторiй по контролю якостi на активах.
12.Нездатнiсть забезпечити ведення ефективної претензiйно-позовної роботи. Чинники ризику:
- Суб'єктивнi вирiшення судiв не на користь Компанiї при розглядi суперечок.
- Недостатнiй рiвень квалiфiкацiї юристiв.
- Неефективнiсть механiзму стягнення збиткiв, понесених з вини контрагента.
- Неякiсна пiдготовка первинних бухгалтерських i фiнансових документiв для доказу збиткiв,
понесених з вини контрагента.
- Порушення Компанiєю законодавства при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi.
Заходи зменьшення ризикiв:
- Регламентувати процес.
Пiдсилити квалiфiкованими кадрами юридичнi служби активiв, здiйснювати суворий контроль
юридичних служб активiв. 13.Нездатнiсть своєчасно виявляти i реагувати на полiтичнi чинники
зовнiшнього середовища, що впливають на досягнення стратегiчних цiлей. Чинники ризику:
- Нездатнiсть прогнозувати, своєчасно виявляти i реагувати на змiни полiтики державних i
мiсцевих органiв влади.
- Схильнiсть впливу можливих змiн в законодавствi, що утрудняють його дотримання i
вимагаючих великих додаткових витрат. Заходи зменьшення ризикiв:
- Визначити i формалiзувати перелiк чинникiв, якi iстотно впливають на бiзнес, розробити систему

iндикаторiв, що дозволяють сигналiзувати про змiну цих чинникiв, здiйснювати монiторинг змiн,
коммуницировать iнформацiю через систему звiтностi. Для зниження впливу ризикiв на
пiдприємствi реалiзується програма оптимiзацiї вугiльного бiзнесу, яка передбачає застосування
нової технiки i технологiї, зниження простоїв, ефективне використання iснуючого устаткування,
економiю електроенергiї i пiдвищення продуктивностi працi. Здiйснюється проект по пiдвищенню
ефективностi дегазацiї на дiлянках здобичi, який пiсля завершення дозволить також пiдвищити
рiвень безпеки робiт, понизити викиди парникових газiв, здiйснити утилiзацiю шахтного газу
метану. Розробляється i реалiзується комплексна програма навчання робочих додатковим
спецiальностям, програма закрiплення на пiдприємствi висококвалiфiкованих фахiвцiв, що
дозволяє здiйснювати гнучке ротацiйне управлiння трудовими ресурсами без притягнення
додаткової кiлькостi працiвникiв вузької спецiалiзацiї.
Iншi ризики в дiяльностi Товариства:
- ризик надмiрного виробництва конкурентами; - ризик перевищення кошторису витрат;
- ризик, що пов`язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв;
- ризик вiдмови вiд уклади договору з замовником;
- комерцiйнi ризики;
- ризики, пов`язанi з людським фактором;
- полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, вирiшення полiтичних суперечок в
Парламентi гальмують прийняття важливих i необхiдних законопроектiв. Прогнозованiсть
полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний
промiжуток часу.
- Фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї, паливно-мастильнi матерiали, вибуховi речовини на
загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв
на тривалi промiжки часу. Висока зацiкавленiсть держави i пiдтримка вiтчизняного виробника,
прийняття нового податкового кодексу, стабiльнiсть та прогнозованiсть цiн на енергоносiї дасть
можливiсть зменшити собiвартiсть продукцiї, що сприятиме зросту обсягiв реалiзацiї.
У 2015 роцi пiдприємство виплатило 31250.94 грн штрафiв.
Серед яких: - перерахування штрафних санкцiй НПП РУДПРОМАВТОМАТИКА вiдповiдно до
рiшення суду
Одна з найважливiших характеристик фiнансового стану пiдприємства- стабiльнiсть його
дiяльностi з позицiї довгострокової перспективи. Вона зв'язана, насамперед, iз загальною
фiнансовою структурою пiдприємства, ступенем його залежностi вiд кредиторiв i iнвесторiв. Для
пiдприємства вугiльної промисловостi, яке працює без дотацiй з боку держави, джерело
фiнансування дiяльностi - це високий рiвень видобутку вугiлля, збiльшення продуктивностi працi,
повне використання виробничих потужностей. Показники фiнансового стану ПАТ «ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» Найменування показнику Нормативне значення на
01.01.2015р на 31.12.2015р
Аналiз лiквiдностi Коефiцiєнт покриття > 1 4,02 2,44
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6 - 0,8 3,2 1,65
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi >0 0,0003 0,000
Чистий оборотний капiтал (тис. грн.) >0 637829 752825
Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi)
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) >0,5 0,55 0,60
Коефiцiєнт фiнансування < 1 1,33 0,95
Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами >0 0,75 1,44
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу >0 0,4 0,32
Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється за даними балансу i дозволяє визначити можливiсть
пiдприємства платити свої поточнi зобов'язання. Аналiз лiквiдностi пiдприємства здiйснюється
шляхом розрахунку таких показникiв (коефiцiєнтiв): -коефiцiєнт покриття; -коефiцiєнт швидкої

лiквiдностi; -коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi -коефiцiєнт чистого оборотного капiталу.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до
поточного зобов'язанням пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, що можуть
бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. У загальному випадку пiдприємство
враховується лiквiдним, якщо має чистий оборотний капiтал, тобто його поточнi активи бiльш нiж
поточнi зобов'язання. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi розраховується як вiдношення найбiльш
лiквiдних оборотних коштiв (коштiв i їхнiх еквiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй i
дебiторської заборгованостi) до поточнi зобов'язань пiдприємства. Вiн вiдображає платiжнi
можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення
розрахункiв з дебiторами. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення коштiв
i їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточного зобов'язанням. Коефiцiєнт
абсолютної лiквiдностi показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно.
Чистий оборотний капiтал розраховується як рiзниця мiж оборотними активами пiдприємства i
його поточними зобов'язаннями. Його наявнiсть i величина свiдчать про можливiсть пiдприємства
платити свої поточнi зобов'язання i розширювати подальшу дiяльнiсть. Аналiз платоспроможностi
(фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється за даними балансу пiдприємства, характеризує
структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i
незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Аналiз
платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства здiйснюється шляхом розрахунку таких
показникiв (коефiцiєнтiв): - коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї); - коефiцiєнт фiнансування;
- коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами; - коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) розраховується як
вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому
вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт
структури капiталу (фiнансування) розраховується як спiввiдношення залучених та власних
засобiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт забезпеченостi
власними оборотними коштами розраховується як вiдношення величини чистого оборотного
капiталу до величини оборотних активiв пiдприємства i показує забезпеченiсть пiдприємства
власними оборотними засобами. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина
власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi, тобто вкладена в
оборотнi засоби, а яка капiталiзована. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу розраховується
як вiдношення чистого оборотного капiталу до власного капiталу. Показник робочого капiталу
(Рк) представляє собою рiзницю мiж оборотними активами пiдприємства та його поточними
забов"язаннями. Рк = ( Оборотнi активи (стр.1195 + Витрати майбутнiх перiодiв (стр.1170 ) ) - (
Поточнi забов"язання (стр. 1695) + Доходи майбутнiх перiодiв (стр.1665) ). Рк = ( 848496 + 973 ) - (
210667 + 0 ) = 638802 тис. рн. Розрахунок показникiв лiквiдностi Товариства на кiнець року
свiдчить про достатнiй обсяг лiквiдних активiв для погашення поточної кредиторської
заборгованостi. Для погашення своїх зобов'язань Товариству не потрiбно залучити нелiквiднi
необоротнi матерiальнi активи.
За звiтний 2015 рiк укладенi договора виконанi до 31.12.2015 року
У 2016 роцi планується видобути вугiлля 4,285 млн.т, провести 13,1 км гiрничих виробiток, у т.ч.
0,9 км виробiток по IД, обсяг реалiзацii планується на рiвнi 1 032,5 млн. грн.
Товариство дослiдженнями та розробками не займається.
Вiдсутнi судовi справи, за якими позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв
Товариства, стороною в яких виступає Товариство.

Iнформацiя про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки. Основнi
технiко-економiчнi показники ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" Показники
Од.вимiру 2013-2015рр.
Видобуток вугiлля тис.тн 4 506.4 4 028.2 2 549.0
Середньодобова здобич тн 12 766.0 11 411.0 11 178.0
Введено нових лав лав 7 5 5
Вибуло лав лав 7 5 5
Кiлькiсть лав в роботi лав 6.6 6.2 6.2
Навантаження на очисний забiй тн 1 840 1 681 1 700
Проведення гiрських вироблень м 21 256 17 103 8 070
Зольнiсть видобутого вугiлля % 35.9 38.0 38.0
Зольнiсть вiдвантаженого вугiлля % 25.6 25.8 25.8
Середньомiсячна зарплата персоналу всього грн.коп 7 613.1 6676.2 7 711.4
Середньомiсячна зарплата персоналу гроз грн.коп 9 666.0 7012.0 8 886.4
Середньомiсячна зарплата персоналу прохiдника грн.коп 8 915.5 6906.0 6 328.3
Податок на прибуток тис.грн 58 995.0 68 527.0 106 730.0
Чистий прибуток тис.грн 58 201.0 197 935.0 -257 607.0

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

1491.4

2306.9

0

0

1491.4

2306.9

будівлі та споруди

1007.4

478.6

0

0

1007.4

478.6

машини та обладнання

483.9

1828.3

0

0

483.9

1828.3

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

25.3

7.2

0

0

25.3

7.2

будівлі та споруди

9.9

5.6

0

0

9.9

5.6

машини та обладнання

15.4

1.5

0

0

15.4

1.5

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

1516.7

2314.1

0

0

1793.7

1516.7

Усього

Опис Проведення гiрських вироблень м 21 256 17 103 8 070
Зольнiсть видобутого вугiлля % 35.9 38.0 38.0
Зольнiсть вiдвантаженого вугiлля % 25.6 25.8 25.8
Середньомiсячна зарплата персоналу всього грн.коп 7 613.1 6676.2 7 711.4
Середньомiсячна зарплата персоналу гроз грн.коп 9 666.0 7012.0 8 886.4
Середньомiсячна зарплата персоналу прохiдника грн.коп 8 915.5 6906.0 6 328.3
Податок на прибуток тис.грн 58 995.0 68 527.0 106 730.0
Чистий прибуток тис.грн 58 201.0 197 935.0 -257 607.0

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис. грн)

2344319

1574588

Статутний капітал (тис.
грн.)

83720

83720

Скоригований статутний
капітал (тис. грн)

83720

83720

Опис

Чистi активи розраховується як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних
активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових забов"язань, короткострокових
забов"язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльше вiд статутного капiталу. Вимоги
п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

656000.000

X

X

X

656000.000

X

X

процентнi облiгацiї

14.12.2007

160000.000

15

02.01.2016

процентнi облiгацiї

14.12.2007

160000.000

15

02.01.2017

процентнi облiгацiї

14.12.2007

160000.00

15

02.01.2017

процентнi облiгацiї

14.12.2007

160000.000

15

02.01.2018

процентнi облiгацiї

14.12.2007

176000.000

15

02.01.2019

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

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

906488

X

X

Усього зобов'язань

X

1562488

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

Опис:

До складу зобов'язань увiйшли: зобов'язання за цiнними паперави -656000 тис.грн;
кредиторська заборгованнiсть за товари, роботи, послуги - 350227 тис.грн.;- поточнi
зобов'язання з одержаних авансiв - 28512 тис.грн.;- поточнi зобов'язання з оплати працi 12660 тис.грн.; розрахунки с бюджетом 23742 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 13698
тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

вугiлля

1293.2

405831

100

899.2

1154328

100

у натуральній у грошовій
формі (фізична
формі
од. вим.)
(тис.грн.)

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

кам'яне
марки Т 0100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

7

2

Електроенергiя

39

3

Витлати на оплату працi

25

4

Послуги виробничого характеру

7

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

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

08.01.2015

09.01.2015

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

03.07.2015

06.07.2015

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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

ТОВ "МАКАУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21994619
02140 м. Київ, Дарницький район,
вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1

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

1988 23.02.2001
99 А 006208 19.01.2007 19.01.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
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**
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
вiд 10 березня 2016р.
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
станом на 31 грудня 2015 року
м. Київ – 2016

ТОВ "МАКАУДИТСЕРВIС"
21994619
02140 м. Київ, Дарницький район, вул.
Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1
1988 14.04.2014
99 А 006208 19.01.2007 19.01.2017

1. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (надалi Компанiя, Товариство, Акцiонерне
Товариство), 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 надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора».
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.
2. Вступний параграф:
2.1.Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
Код за ЕДРПОУ 05508186
Мiсцезнаходження 85000 м. ДОБРОПIЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА обл., вулиця Київська, буд. 1
Дата та орган реєстрацiї Дата та номер реєстрацiї 02.10.1996 р., №1 263 120 0000 000016
Основнi види дiяльностi 05.10 Добування кам’яного вугiлля
43.11 Знесення
43.12 Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику
85.32 Професiйно-технiчна освiта
86.10 Дiяльнiсть лiкарських закладiв
86.21 загальна медична практика.
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
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 аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;
- Кодекс 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.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, а саме:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2015 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2015 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2015 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2015 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам 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.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 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».
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту.
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».
Також аудитор повинен виконувати свої зобов’язання вiдповiдно да ст.19 роздiлу V Закону України «Про аудиторську
дiяльнiсть» №3125-ХII вiд 22.04.1993р. (зi змiнами та доповненнями).
Аудитор не може передбачати майбутнi подiї або умови, якi можуть обумовити припинення пiдприємством його
безперервної дiяльностi. Вiдповiдно, вiдсутнiсть в аудиторському звiтi (висновку) будь-яких згадок про фактори
невизначеностi, що стосуються безперервностi дiяльностi, не може розглядатися як гарантiя здатностi суб'єкта
продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
2.5. Пояснювальний параграф
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.
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 2015 рiк встановлено динамiку зменшення об’ємiв
виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Управлiнський персонал акцiонерного товариства
планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку, але все це 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.
Протягом перiоду Проведення Антитерористичної операцiї, яка на момент складання цього звiту не була закiнчена, на
територiї Товариства проводились активнi бойовi дiї, про що свiдчить висновки iнвентаризацiйної комiсiї ПАТ «ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ». В висновках комiсiї зазначено, що в результатi активних бойових дiй
Товариство втратило активiв на загальну суму 15238,1 тис. грн. Також аудиторам стало вiдомо про часткову зупинку
участкiв на декiлька мiсяцiв.
Аудитор вважає за потрiбне звернути увагу на те, що в осяжному майбутньому є вiрогiднiсть зупинки, або часткової
зупинки дiяльностi Товариства у зв’язку з погiршенням ситуацiї на неконтрольованiй Україною територiї де
розташоване Товариство.

Вищезазначенi факти дають пiдставу аудитору модифiкувати свою думку у вiдповiдностi до МСА 705 «Модифiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора».
В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть
складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та в цiлому вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення,
якi вказанi в цьому параграфi можуть мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiть в осяжному майбутньому та
погiршити фiнансовий стан Товариства.
Неповне застосування МСФЗ 1 та неповне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є
результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою
складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2015 рiк, згiдно вимог українського законодавства Компанiєю було
застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р № 73 (iз
змiнами внесеними наказом Мiнфiну вiд 27.06.2013 р. №627 та наказом Мiнфiну вiд 08.02.2014 р. №48). Зазначенi
форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статтi доходiв та витрат, нiж це
передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Компанiї та результатiв її дiяльностi за
2015 рiк. Мiжнароднi стандарти передбачають подання у фiнансовiй звiтностi порiвняльної iнформацiї, статтi з
нульовими залишками у звiтi не наводяться, додатковi статтi, заголовки та промiжнi пiдсумковi суми наводяться у
звiтi про фiнансовий стан, якщо таке подання полiпшить розумiння фiнансового становища пiдприємства, 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.
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. Станом на 31.12.2015р. резервний капiтал
враховується у складi нерозподiленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 1415 «Резервний капiтал») не видiлявся.
Остання оцiнка основних засобiв товариства проводилась у 2015 роцi, також Товариство виконало тестування своїх
активiв на предмет знецiнення, як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв» в результатi чого було
встановлено, що активи вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за 2015 рiк з дотриманням принципу справедливої
вартостi.
Станом на 31.12.2015 року у балансi Товариства вiдображенi нерозподiленi прибутки накопиченi за попереднi роки та
збiльшенi у поточному перiодi за рахунок переоцiнки активiв i складають 835 257 тис. грн. У 2015 роцi Товариство
отримало збиток 9 329 тис. грн., Рiзниця мiж отриманим збитком та сумою зменшення нерозподiленого прибутку
знайшла своє вiдображення в Звiтi про власний капiтал.
Вiдкрите акцiонерне товариство ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» чи Товариство) створено у 1996 роцi згiдно Указiв Президента України «Про
корпоратизацiю державних пiдприємств» вiд 15.06.1993 р. за №210, «Про структурну перебудову вугiльної
промисловостi» вiд 07.02.1996 р. за №116, та наказу Мiнiстра вугiльної промисловостi України «Про створення ВАТ
«Шахта «Комсомолець Донбасу» шляхом перетворення шахти «Комсомолець Донбасу» вiд 29.06.1996 р. за №315.
Станом на 31.12.2015 року Статутний фонд Товариства складав 83720 тис. грн., його було подiлено на 334879267
простих акцiй (номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна) згiдно статуту. Всi акцiї перебувають в обiгу, вилучення акцiй
не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 14.05.2010
№ 19/05/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Належний державi пакет акцiй ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», вiдсутнiй.
Протягом 2015 року змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 10% статутного капiталу ПАТ «ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», не вiдбувались.
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.
2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових
записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв
системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку
доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах
здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки
суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок

шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
акцiонерного товариства.
Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення
думки аудиторiв. Встановленi суттєвi, але не всеохоплюючi впливи на дiяльнiсть Товариства та на його фiнансову
звiтнiсть.
На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти пи¬тань, про якi йдеться в попередньому пунктi, фiнансова
звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» станом на 31.12.2015 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на
зазначену дату i в цiлому вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, що пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у вiдповiдностi з
МСФЗ на початок перiоду Товариство не здiйснило коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi.
4. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства»,
зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного 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 стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї».
Станом на 31.12.2015 р. чистi активи ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» складають 2 463 074 тис.
грн.
Аудитор констатує, що розмiр чистих активiв ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» бiльше розмiру
статутного капiталу товариства, i це задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства».
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» внаслiдок шахрайства.
4.7. 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, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1
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 строком дiї до 23.12.2015р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А № 006208
виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 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-ШКД/02.09.15/195-КД-ДЦ вiд 16.11.2015 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 16.11.2015 р. –10.03.2016 р.
Директор ТОВ «Макаудитсервiс»
сертифiкат серiї А № 006208
Замай О.О.
Аудиторський висновок (звiт) складено «10» березня 2016 року.

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

2015

2

1

2

2014

1

0

3

2013

2

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): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в останнiх загальних зборах
здiйснювало ТОВ " Об'єднана реєстрацiйна компанiя"

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): Голосування з питань порядку денного останнього разу
проводилось лише бюлетнями (таємне голосування).

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
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): Останнi позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ДТЕК
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" вiдбулись 20 квiтня 2015 року. Причина
скликання зазначених зборiв - необхiднiсть надання згоди на вчинення
Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

2

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

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

40

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

Товариства iнших 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)

Члени Наглядової ради
Товариства вiдповiдно до умов
договору вiд 27.11.2011р. має
право отримувати винагороду у
виглядi щомiсячної виаогороди за
виконання своїх повноважень у
розмiрi 1 (однiєї) заробiтної плати
у вiдповiдностi до чинного
законодавства, але з 27.11.2011 по
31.12.2015 р.члени Наглядової
ради Товариства винагороду не
отримували.

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 непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з
корисливих мотивiв, злочини у сферi господарської, службової дiяльностi.

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

X

Ні

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)

Згiдно протоколу № 2
позачергових загальних зборiв
акцiонеров вiд 27.07.2011 р. було
обрано членiв Наглядової ради
Товаритсва, якi самостiйно
ознайомились зi своїми правами
та обов'язками

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?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
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

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

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

Так

Ні

Ні

Ні

власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

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):

Товариство не має жодного з
зазанченних вище положень.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів

Ні

Ні

Так

Так

Так

акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Так

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)

Впродовж останнiх трьох рокiв
Товариство не змiнювало
зовнiшнього аудитора

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

Ні

З власної ініціативи

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

X

Інше (запишіть): -

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: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Акцiонерне товариство не має власний кодекс ( принципiв, правил) корпоративного
управлiння.
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
Акцiонерне товариство не має власний кодекс ( принципiв, правил) корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

05508186

за КОАТУУ 1412500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

05.10

4458

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Україна, 85000, Донецька область, мiсто
Добропiлля, вулиця Київська, будинок 1

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 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

18741

17397

2403

первісна вартість

1001

22844

22878

3468

накопичена амортизація

1002

4103

5481

1065

Незавершені капітальні інвестиції

1005

227409

174702

143876

Основні засоби:

1010

1516757

2314182

1704494

первісна вартість

1011

2655744

2554485

1848580

знос

1012

138987

240303

144086

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

411

514

272533

інші фінансові інвестиції

1035

202525

123186

206982

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

5

6

0

Відстрочені податкові активи

1045

33851

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

1999699

2629987

2057935

Запаси

1100

141064

255968

57090

Виробничі запаси

1101

52766

34752

44330

Незавершене виробництво

1102

13725

56705

0

Готова продукція

1103

9628

99735

12745

Товари

1104

64945

64776

15

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

527141

828244

527470

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

9012

2950

11065

з бюджетом

1135

69075

22439

63

у тому числі з податку на прибуток

1136

69075

0

0

з нарахованих доходів

1140

8787

8787

13837

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

70390

13744

268804

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

53

42

462

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

973

63284

598

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

22001

81362

3011

Усього за розділом II

1195

848496

1276820

881802

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

2848195

3906807

31122012

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

83720

83720

187075

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

823147

1521923

1003263

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

667721

738676

297146

Неоплачений капітал

1425

( -0 )

(0)

( -0 )

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1574588

2344319

1487484

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

11933

Пенсійні зобов’язання

1505

0

125918

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

816000

656000

816002

Довгострокові забезпечення

1520

245185

255160

326267

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

241917

245552

324101

Цільове фінансування

1525

1755

1415

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

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

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

1062940

1038493

1154202

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

2530

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

129733

350227

158745

за розрахунками з бюджетом

1620

5813

23742

37454

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

33569

13783

за розрахунками з оплати праці

1630

12019

12660

22306

за одержаними авансами

1635

20010

28512

32

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

28306

61587

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

14786

13698

61973

Усього за розділом IІІ

1695

210667

523995

298649

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

2848195

3906807

2940335

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi"

Керівник

Лозовський Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Заяць Свiтлана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05508186

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

1154329

1187187

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

( -405831 )

( -832933 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

748498

354254

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

177400

50572

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

( -45428 )

( -25916 )

Витрати на збут

2150

( -35657 )

( -31610 )

Інші операційні витрати

2180

( -708854 )

( -276900 )

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

135959

70400

збиток

2195

( -0 )

( -0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

103

170

Інші фінансові доходи

2220

20675

30190

Інші доходи

2240

43425

6732

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -141536 )

( -163161 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( -0 )

( -5 )

Інші витрати

2270

( -155897 )

( -95203 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( -97271 )

( -150877 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-30812

-106730

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -128083 )

( -257607 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

698776

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

14760

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

698776

14760

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

698776

14760

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

570693

-242847

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

625435

241158

Витрати на оплату праці

2505

226598

341576

Відрахування на соціальні заходи

2510

107347

143345

Амортизація

2515

341415

322518

Інші операційні витрати

2520

195733

169022

Разом

2550

1496528

1217619

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

334879267

334879267

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

334879267

334879267

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-0.38248

-0.76925

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

-0.38248

-0.76925

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi"

Керівник

Лозовський Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Заяць Свiтлана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05508186

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

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

891467

1702322

Надходження від повернення авансів

3020

0

5172

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

5

209

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

147594

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

2561

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -154012 )

( -544726 )

Праці

3105

( -165055 )

( -312197 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -87695 )

( -197952 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -193982 )

( -164648 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -0 )

( -26715 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -193755 )

( -109777 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -227 )

( -28156 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -182947 )

( -266942 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( -0 )

( -693 )

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

( -103072 )

( -142607 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

154864

77938

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

1627

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

110

-0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -0 )

( -0 )

необоротних активів

3260

( -43831 )

( -145754 )

Виплати за деривативами

3270

( -0 )

( -0 )

Витрачання на надання позик

3275

( -0 )

( -0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

( -0 )

( -0 )

Інші платежі

3290

( -0 )

( -16677 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-42094

-162431

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

537722

202308

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

-0

-0

Інші надходження

3340

100000

100000

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( -0 )

( -0 )

Погашення позик

3350

-590503

-218539

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 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

( -0 )

( -0 )

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

( -160000 )

( -0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-112781

83769

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-11

-724

Залишок коштів на початок року

3405

53

777

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-0

-0

Залишок коштів на кінець року

3415

42

53

Примітки

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 року ( дiє з 19.03.2013 р) вiдмiнив дiю п'яти
нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затвердивший НПБО - 1. Цiм 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)". Таким чином при
заповненнi форм рiчної фiнансової звiтностi Товариством
було обрано " Звiт про рух коштiв ( за прямим методом)".
Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi"

Керівник

Лозовський Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Заяць Свiтлана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ"

Підприємство

за ЄДРПОУ

05508186

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 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) було 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

заповнення 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)", таким чином форма " Звiт про рух грошових
коштiв (за не прямим методом) не заповнювалась.
Керівник

Єрьомiн Микола Сергiйович

Головний бухгалтер

Заяць свiтлана Михайлiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ"

Підприємство

2016 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

05508186

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 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

83720

823147

0

0

667721

0

0

1574588

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

83720

823147

0

0

667721

0

0

1574588

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-128083

0

0

-128083

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

-698776

0

0

199038

0

0

897814

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

0

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

698776

0

0

70955

0

0

769731

Залишок на
кінець року

4300

83720

1521923

0

0

738676

0

0

2344319

Примітки

Статутний фонд Товариства сформований повнiстю. Усi процедури по формуванню
та сплати статутного фонду виконанi з дотримання чинного законодавства України.
Розмiр сформованого статутного фонду складає 83720 тис. грн.
Викладенi в роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"

Керівник

Лозовський Сергiй Петрович

Головний бухгалтер

Заяць Свiтлана Михайлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi та
звiт незалежних аудиторiв
31 грудня 2015 р.
1. ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» та його дiяльнiсть
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (далi «Компанiя») – акцiонерне товариство,
створене вiдповiдно до законодавства України. Станом на 31 грудня 2015 року безпосередньою
контролюючою стороною Компанiї було ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО"
Повне найменування – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
Органiзацiйно-правова форма – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Країна реєстрацiї - Україна, номер свiдоцтва про державну реєстрацiю емiтента - 1 263 120 0000
000016 Дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю - 02.10.1996
Веб-сайт емiтента - http://dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation/komsomoletsdonbassa
Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття
iнформацiї http://stockmarket.gov.ua/
Основною господарською дiяльнiстю Компанiї є добування кам’яного вугiлля
Юридична адреса Компанiї: м. Добропiлля ., вул. Київська,1., Донецька обл., 85000, Україна.
Компанiя створена у 1996 роцi згiдно Указiв Президента України «Про корпоратизацiю державних
пiдприємств» вiд 15.06.1993 р. за №210, «Про структурну перебудову вугiльної промисловостi»
вiд 07.02.1996 р. за №116, та наказу Мiнiстра вугiльної промисловостi України «Про створення
ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» шляхом перетворення шахти «Комсомолець Донбасу» вiд
29.06.1996 р. за №315.
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» зареєстроване Спецiалiзованою державною
податковою iнспекцiєю по роботi з великими платниками податкiв у м. Донецьку (код за ЄДРПОУ
– 05508186) довiдкою вiд 11.05.2011 р. №129/10/29-14-2 за формою 4-ОПП.
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» не має окремих юридично зареєстрованих
пiдроздiлiв. До складу Компанiї входять структурнi пiдроздiли, що забезпечують її дiяльнiсть з
видобування та збагачення кам’яного вугiлля. Вони мають статус , департаментiв, служб та
дiльниць ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» . Загальна чисельнiсть працiвникiв
Компанiї на 01.01.2016 р. сягала 4 370 осiб.
Згiдно Статуту головним напрямком дiяльностi ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» є добування та збагачення кам’яного вугiлля.
Компанiя здiйснювала свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй на видобуток корисних копалин, якi
виданi на 14 рокiв, проте термiн їхньої дiї може бути продовжений на її розсуд.
Мета фiнансової звiтностi що надається
Мета фiнансової звiтностi що надається- надати фiнансову iнформацiю про суб'єкт
господарювання, що звiтує, яка є корисною для нинiшнiх та потенцiйних iнвесторiв, позикодавцiв
та iнших кредиторiв у прийняттi рiшень про надання ресурсiв цьому суб'єктовi господарювання.
Такi рiшення охоплюють придбання, продаж або утримування iнструментiв власного капiталу та
боргових iнструментiв, а також надання або погашення позик та iнших форм кредитiв.
Якiснi характеристики фiнансової звiтностi що надається:
iнформацiя, що наведена у цiй фiнансовiй звiтностi є доречною, суттєвою у данiй конкретнiй
ситуацiї, повною, нейтральною та вiльною вiд помилок. Наведену iнформацiю можливо

зпiвставити з подiбною iнформацiєю за iншi перiоди i на iншi дати, перевiрити непрямим методом.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р. 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 17.09.2008 року №
514-VI зi змiнами та доповненнями
Безперервнiсть дiяльностi
Станом на 31 грудня 2015 року чистий оборотний капiтал Компанiї становив 752 826 тисяч
гривень (на 31 грудня 2014 року – 637 829 тисяч гривень). У 2015 роцi Компанiя отримала збиток
у сумi 128 083 тисяч гривень та мала чистий видаток грошових коштiв за основною дiяльнiстю у
сумi 154 864 тисяч гривень (у 2014 роцi: 257 607 тисяч гривень та 77 938 тисяч гривень
вiдповiдно). Операцiї з продажу вугiльної продукцiї є прибутковими. Докладена фiнансова
звiтнiсть за МСФЗ була пiдготовлена на пiдставi припущення про те, що Компанiя буде
продовжувати свою дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство.
2. 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, що призвело до погiршення
державної економiки, волатильностi фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти
по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк України,
серед iнших мiр, вводив певнi обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Полiтична ситуацiя в 2014 року також була нестабiльна, зi змiнами у Парламентi та перевиборами
Президента.
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.
Продовження тексту приміток
3. Основа пiдготовки iнформацiї та основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї та заява про вiдповiднiсть МСФЗ
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
(“МСФЗ”).
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональна валюта та валюта звiтностi
усi суми у цiй фiнансовiй звiтностi поданi у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Статтi, показанi у фiнансовiй звiтностi Компанiї за МСФЗ, оцiнюються з використанням валюти
первинного економiчного середовища, в якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть. Фiнансова
звiтнiсть за МСФЗ представлена в гривнi, яка також є функцiональною валютою Компанiї.
Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються за обмiнним курсом Нацiонального банку
України(НБУ), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi

проведення операцiй в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на
пiдставi обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним
курсом НБУ на звiтну дату. Прибуток та збитки вiд курсової рiзницi, що виникають в результатi
розрахунку по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов'язань, вiдображаються у звiтi
про фiнансовi результати. В даний час українська гривня не є вiльно конвертованою валютою за
межами України.
Основнi засоби.
Компанiя вперше застосувала МСФЗ 1 сiчня 2012 року. Компанiя прийняла рiшення
використовувати винятки, передбаченi МСФЗ 1 для пiдприємств, якi вперше впроваджують
МСФЗ, i використовувала в своєму перехiдному балансi справедливу вартiсть в якостi
передбачуваної вартостi основних засобiв. Справедлива вартiсть основних засобiв Компанiї була
визначена незалежним оцiнювачем за методом вiдновної вартостi за вирахуванням резерву на
знецiнення i накопиченої амортизацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це сума, яку, за оцiнками Компанiї, вона могла б отримати в даний
час вiд продажу такого активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж, якби актив був
уже з термiном використання i в станi, очiкуваному по закiнченнi термiну корисної експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя передбачає використовувати актив до
закiнчення строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. Прибуток та збитки вiд
вибуття активiв, якi визначаються шляхом порiвняння вiдповiдних надходжень та балансової
вартостi активiв, вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати.
Витрати на незавершене будiвництво являють собою вартiсть основних засобiв, будiвництво яких
ще не завершено. На такi активи амортизацiя не нараховується до моменту їх введення в
експлуатацiю. Витрати на незавершене будiвництво включають авансовi платежi у зв'язку з
придбанням основних засобiв.
Витрати на розробку родовищ, включаючи вiдстроченi витрати на виймання перекриваючих порiд,
капiталiзуються. Витрати на геологорозвiдку та оцiнку запасiв вiдносяться на фiнансовий
результат по мiрi їх виникнення. При певних обставинах данi витрати капiталiзуються, якщо
очiкується, що витрати покриються за рахунок майбутньої експлуатацiї або продажу, а в ходi
розвiдки та оцiнки з достатньою точнiстю були виявленi мiнеральнi ресурси, що дозволяють дати
обґрунтовану оцiнку наявностi комерцiйно вiдшкодовуваних запасiв.
Земля не амортизується. Амортизацiя вiдноситься на фiнансовий результат та розраховується
лiнiйним методом так, щоб вартiсть активiв зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi протягом
строку експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з дати придбання або,
в разi активiв, створених самою Компанiєю, з дати, коли актив завершений i готовий до
експлуатацiї. Розрахунковi термiни експлуатацiї є наступними:
Термiн експлуатацiї (рокiв)
Будiвлi та споруди вiд 15 до 50
Виробниче обладнання вiд 5 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 4 до 12
Класифiкацiя фiнансових активiв
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за такими групами: за справедливою вартiстю через
фiнансовий результат; утримуванi до погашення; кредити i дебiторська заборгованiсть та
фiнансовi iнструменти для подальшого продажу.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через фiнансовий результат - це торговi фiнансовi
активи та активи, вiднесенi до категорiї «за справедливою вартiстю через фiнансовий результат» у
момент виникнення. Торговi iнвестицiї - це цiннi папери або iншi фiнансовi активи, придбанi для
отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань цiни або маржi дилера, або фiнансовi
активи, включенi в портфель, де є тенденцiя отримання короткострокового прибутку. Компанiя
вiдносить фiнансовi активи до категорiї торгових iнвестицiй, якщо вона має намiр продати їх
незабаром пiсля придбання. Торговi iнвестицiї не переводяться з цiєї категорiї в iншi категорiї,
навiть якщо намiри Компанiї в подальшому змiнюються.

Кредити та дебiторська заборгованiсть - це кредити i дебiторська заборгованiсть, утворенi
Компанiєю шляхом надання грошових коштiв, товарiв або послуг безпосередньо боржниковi,
окрiм кредитiв
i дебiторської заборгованостi, створених з намiром продажу негайно або в короткий термiн.
Виданi кредити та дебiторська заборгованiсть складаються переважно з дебiторської
заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi, крiм придбаних
кредитiв, а також з векселiв, придбаних в момент початкового випуску.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення - це непохiднi фiнансовi активи з певними або
обумовленими платежами та фiксованими термiнами погашення, якi керiвництво Компанiї має
намiр i має можливiсть утримувати до строку їх погашення. Керiвництво класифiкує iнвестицiйнi
цiннi папери як тi, що утримуються до погашення при їх первiсному визнаннi, а потiм перевiряє
доречнiсть такої класифiкацiї на кожну звiтну дату.
У тисячах гривень Найменування компанiї-емiтента Дата погашення;
% дисконтування Номiнальна вартiсть на 31.12.2015 Ефект дисконтування за 2015 рiк, облiк за
методом амортизованої вартостi
Iнвестицiї в облiгацiї, що утримуються до погашення ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» 26.12.2042;
12,665%
505 000
(484 830)
Iнвестицiї в облiгацiї, що утримуються до погашення ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
10.07.2016;
13,28%
110 000
(6 984)
Всього активiв 615 000 (491 814)
Заборони на дiю цiнних паперiв немає.
Всi iншi фiнансовi активи включенi в категорiю «наявних для продажу».
Визнання та розкриття справедливої вартостi 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 (нескоригованi) 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.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю з вiднесенням її змiн на результат
перiоду, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi активи та
зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї.
Справедливу вартiсть при початковому визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток
або збиток при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж
справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з
такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки
наявнi доступнi ринковi данi. Iнвестицiї для подальшого продажу показанi за справедливою
вартiстю.

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiсля первiсного визнання всi кредити, дебiторська заборгованiсть i активи, що утримуються до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення.
Амортизована вартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки.
Премiї та дисконти, включаючи початковi витрати на проведення операцiї, включаються до
балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються на пiдставi ефективної процентної
ставки цього iнструменту.
Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, наявних для продажу, визнаються
безпосередньо у складi капiталу. У разi продажу активiв, наявних для продажу, надходження
грошових коштiв за цi активи чи iншого їх вибуття, в розрахунок чистого прибутку вiд такої
операцiї включається кумулятивний прибуток або збиток, що визнаний у складi капiталу. У
випадках, коли у складi капiталу було визнано зменшення справедливої вартостi активiв, наявних
для продажу, та iснує об'єктивне свiдчення знецiнення цих активiв, визнаний у складi капiталу
збиток переноситься з капiталу i включається в розрахунок чистого прибутку навiть у тих
випадках, коли припинення визнання активiв не сталося.
Процентний дохiд вiд боргових цiнних паперiв, наявних для продажу, розраховується за методом
ефективної процентної ставки та визнається у складi результатiв перiоду. Дивiденди вiд пайових
iнструментiв, наявних для продажу, визнаються у складi фiнансового результату, коли
встановлено право Компанiї на отримання виплати.
Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи вибули або права на грошовi
потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (б) Компанiя передала, в основному, всi ризики та
вигоди володiння або (в) Компанiя не передавала i не зберiгала в значнiй мiрi всi ризики та вигоди
володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли Компанiя не має практичної
можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi
обмеження на продаж.
Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси показанi за первiсною вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї,
залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв визначається на основi
середньозваженої вартостi. Первiсна вартiсть готової продукцiї включає вартiсть сировини, прямi
витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати (на пiдставi
звичайної робочої виробничої потужностi), але не включає витрат за позиковими коштами. Чиста
вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської
дiяльностi за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на
реалiзацiю.
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.
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 грошi в касi та грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або
використовувати для розрахунку за зобов'язаннями протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв
пiсля звiтної дати, включенi до складу iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал
Звичайнi акцiї, якi не пiдлягають погашенню, враховуються у складi капiталу за їх номiнальною
вартiстю.
Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони
оголошенi до звiтної дати або на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках
до фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi або оголошенi
пiсля звiтної дати, але до затвердження фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть
ПДВ в Українi стягується за двома ставками: 20% при продажу на територiї Українi та iмпортi
товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та виконаннi робiт або наданнi послуг за межi
України. У 2010 роцi був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно якому передбачалося
зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 року з 20% до 17%. Податкове зобов’язання з ПДВ
дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження
товарiв клiєнту або на дату надходження коштiв вiд клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася
ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник податку має право зменшити свої
зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на податковий кредит з ПДВ виникає в момент
отримання податкової накладної, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або
в момент отримання товарiв, робiт, послуг залежно вiд того, яка подiя вiдбувається ранiше. У тих
випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд
знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
Процентнi кредити та позиковi кошти
Процентнi кредити та позиковi кошти облiковуються за амортизованою первiсною вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Витрати за позиковими коштами
вiдносяться на витрати на пропорцiйно - тимчасовiй основi з використанням методу ефективної
процентної ставки.
Позиковi кошти, отриманi пiд процентнi ставки, якi суттєво вiдрiзняються вiд ринкових
процентних ставок, перераховуються за справедливою вартiстю таких позикових коштiв у момент
їх отримання. При цьому справедлива вартiсть являє собою майбутнi процентнi платежi та
погашення основної суми позикових коштiв, дисконтованi за ринковими процентними ставками,
що застосовуються до подiбних позикових засобах. Рiзниця мiж справедливою та номiнальною
вартiстю позикових коштiв на момент їх видачi вiдображається у звiтi про фiнансовi результати як
дохiд вiд виникнення зобов'язань по ставках нижче ринкових або як збиток вiд виникнення
зобов'язань за ставками вище ринкових. Надалi балансова вартiсть таких позикових коштiв
коригується на змiну їх справедливої вартостi, що показується в звiтi про
фiнансовi результати у складi фiнансових доходiв / (витрат).
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
визнається, 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.
Аванси отриманi
Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Податок на прибуток
Податковi витрати в звiтi про фiнансовi результати за рiк складаються з поточного податку та змiн
у сумi вiдстроченого оподаткування. Поточний податок розраховується виходячи з
оподатковуваного прибутку за рiк з використанням ставок податку, iснуючих на дату балансу (на
31 грудня 2015 року - 18%, на 31 грудня 2014 року - 18%).
Вiдстрочений податок розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно всiх
тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi за МСФЗ. Вiдповiдно до винятку при первiсному визнаннi,
вiдстроченi податки не визнаються у вiдношеннi тимчасових рiзниць при початковому визнаннi
активу або зобов'язання в разi операцiї, що не є об'єднанням компанiй, коли така операцiя при її
первiсному визнаннi не впливає нi на бухгалтерський, нi на податковий прибуток. Вiдстрочений
податок визначається на основi ставок оподаткування (i законiв), якi застосовувалися або повиннi
будуть застосовуватися на звiтну дату в тому перiодi, в якому буде реалiзовано вiдстрочений
податковий актив або здiйснено розрахунок за вiдстроченим податковим зобов'язанням.
Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються тiльки в тому випадку, якщо iснує
ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, вiдносно якого
можна буде використовувати тимчасовi рiзницi.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за тимчасовими рiзницями, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi,
за винятком випадкiв, коли тимчасовi рiзницi не будуть сторнованi в осяжному майбутньому.
Виплати працiвникам
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя здiйснює передбаченi
законом єдинi соцiальнi внески до Пенсiйного фонду України за своїх працiвникiв. Внески
розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати
по мiрi їх здiйснення. До складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати включено
пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi пiльги.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь в
обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на
пенсiю на певних умовах. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз
встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз
встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високоякiсними корпоративними
облiгацiями, деномiнованими у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i строк погашення
яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, що
виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший
сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.
Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Резерви за зобов'язаннями та платежами
Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або
передбачуванi зобов'язання в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв
для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з достатнiм ступенем
точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, ймовiрнiсть того, що буде потрiбен вiдтiк
грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких зобов'язань. Резерв
визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошей у вiдношеннi якої позицiї, включеної в один i
той же клас зобов'язань, невелика.

Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, необхiдних, за розрахунками керiвництва, для
виконання поточного зобов'язання на звiтну дату. Резерви переоцiнюються один раз на рiк. Змiна
резервiв, обумовлений перебiгом часу, кожен рiк вiдображається у звiтi про фiнансовi результати у
вiдповiднiй статтi неоперацiйних доходiв i витрат. Iншi змiни резервiв, що вiдносяться до змiни
прогнозованої схеми виконання зобов'язань, прогнозованої суми зобов'язання або змiни облiкових
ставок, розглядаються як змiна облiкових оцiнок у перiодi, коли вiдбулася змiна i, за винятком
зобов'язань щодо виведення активiв з експлуатацiї, показуються у звiтi про фiнансовi результати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде
вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору страхування, сума вiдшкодування визнається
як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли вiдшкодування у значнiй мiрi гарантоване.
Компанiя вiдображає зобов'язання з виведення активiв з експлуатацiї. Дане зобов'язання являє
собою поточну вартiсть попередньо оцiнених витрат по закриттю i демонтажу шахти i витрат на
вiдновлення вiдповiднiй територiї. Очiкуванi витрати показанi в складi основних засобiв.
Визнаний актив надалi амортизується разом iз залишковою вартiстю основних засобiв шахти
лiнiйним методом так, щоб їх вартiсть зменшувалася до лiквiдацiйної вартостi протягом строку
експлуатацiї. Зобов'язання ж, якщо ефект буде суттєвим, буде дисконтуватися, i балансова вартiсть
активу буде збiльшуватися в наступних звiтних перiодах з тим, щоб врахувати змiну вiдповiдних
сум з плином часу. Таке збiльшення враховується як
витрати за позиковими коштами.
Визнання доходiв
Виручка вiд продажу товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигод вiд володiння товарами.
Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю коштiв, якi отриманi або повиннi бути отриманi, за
вирахуванням вiдповiдного ПДВ i знижок.
Визнання витрат
Витрати облiковуються за методом нарахувань.
Фiнансовi доходи i витрати
Фiнансовi доходи i витрати складаються з процентних витрат за позиковими коштами, збиткiв вiд
дострокового погашення фiнансових iнструментiв, прибутку / (збиткiв) вiд виникнення
фiнансових iнструментiв та прибутку i збиткiв вiд курсових рiзниць.
Всi процентнi та iншi витрати, понесенi за позиковими коштами, вiдносяться на витрати з
використанням методу ефективної процентної ставки. Процентний дохiд визнається в момент
нарахування з урахуванням ефективної прибутковостi активу.
У тисячах гривень Поточний власник Дата погашення Номiнал облiгацiй на 31.12.2015
Погашення, яке вiдбулося у 2015 роцi Нарахована сума вiдсоткiв за 2015 рiк % прибутковостi
Облiгацiї випущенi довгостроковi ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
02.01.2015
160 000
(131)
15
Облiгацiї випущенi довгостроковi ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
03.01.2016
(160 000)
(24 000)
15
Облiгацiї випущенi довгостроковi ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
04.01.2017
(160 000)
(24 000)
15
Облiгацiї випущенi довгостроковi ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»

05.01.2018
(160 000)
(24 000)
15
Облiгацiї випущенi довгостроковi ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
06 01 2019
(176 000)
(26 400)
15
Сегменти.
Компанiя здiйснює дiяльнiсть у сегментi добування та збагачення кам’яного вугiлля.
Змiни у форматi фiнансової звiтностi
За необхiдностi, порiвняльнi данi були скоригованi вiдповiдно до змiн у форматi подання
фiнансової звiтностi поточного року. 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:
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.
Податкове законодавство.
Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi тлумачення.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами.
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39
вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю.
За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi
операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження.
Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними
сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.
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.
Чиста вартiсть реалiзацiї товарно-матерiальних запасiв. Керiвництво оцiнює необхiднiсть
зменшення балансової вартостi товарно-матерiальних запасiв до чистої вартостi реалiзацiї з
урахуванням цiн, що встановилися пiсля закiнчення звiтного перiоду i цiлi володiння товарноматерiальними запасами. Якщо вартiсть товарно-матерiальних запасiв повнiстю вiдшкодувати не
можливо, Компанiя повинна вiдображати в звiтностi витрати на коректування балансової вартостi

товарно-матерiальних запасiв до чистої вартостi реалiзацiї.
Визнання вiдстрочених податкових активiв.
Чистий вiдстрочений податковий актив - це податок на прибуток, який буде вiдшкодований через
зниження оподатковуваного прибутку в майбутньому. Вiн показаний у балансi. Вiдстроченi
податковi
активи визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть, що вiдповiдну податкову вигоду вдасться
реалiзувати. При визначеннi майбутнiх оподатковуваних доходiв i суми податкових вигод,
ймовiрних у майбутньому, керiвництво застосовує судження i розрахунки на пiдставi
оподатковуваного прибутку за останнi три роки, а також очiкуваного майбутнього доходу, який
представляється обґрунтованим в iснуючих обставинах.
Облiк впливу iнфляцiї.
До 1 сiчня 2001 року коригування та трансформацiя фiнансової звiтностi за НП (С) БУУ, здiйсненi
з метою її представлення у форматi МСФЗ, включали трансформацiю залишкiв та операцiй з
урахуванням змiни загальної купiвельної спроможностi української гривнi вiдповiдно до МСБО 29
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї »(МСБО 29). МСБО 29 вимагає, щоб фiнансова
звiтнiсть, яка пiдготовлена у валютi країни, де спостерiгається гiперiнфляцiя, представлялася в
одиницi вимiру, поточної на дату складання балансу. Оскiльки характеристики економiчного
середовища України вказують на те, що гiперiнфляцiя припинилася для цiлей МСФЗ, починаючи з
1 сiчня 2001 року, Компанiя бiльше не застосовує положення МСБО 29. При проведеннi iндексацiї
була здiйснена оцiнка можливого знецiнення та зниження балансової вартостi таких активiв i, при
необхiдностi, їх вартiсть була зменшена до вартостi вiдшкодування.
Зобов'язання по виведенню основних засобiв з експлуатацiї.
Розрахункова вартiсть демонтажу i вибуття основного засобу (зобов'язання по виведенню об'єкта
основних засобiв з експлуатацiї) включається до первiсної вартостi активу на момент його
придбання або при його використаннi протягом певного перiоду для цiлей, не пов'язаних з
виробництвом готової продукцiї. Змiни в оцiнцi iснуючих зобов'язань по виведенню об'єкта
основних засобiв з експлуатацiї, якi вiдбуваються через змiни розрахункового часу або суми
вiдтоку грошових коштiв, або через змiни ставки дисконтування, корегують вартiсть вiдповiдного
активу у поточному перiодi.
Знецiнення не фiнансових активiв.
Активи, термiн експлуатацiї яких не обмежений, не амортизуються, а розглядаються на предмет
знецiнення раз на рiк. Активи, що амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого
знецiнення в випадку яких-небудь подiй або змiни обставин, якi вказують на те, що вiдшкодування
повної балансової вартостi може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на
яку балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовану суму. Сума активу, що
вiдшкодовується - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання, залежно вiд того, яка з них вища. Для розрахункiв можливого знецiнення активи
групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо грошовi потоки, що розрiзняються (на
рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти).
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення.
Компанiя розрахувала зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2015 року з
використанням ставки дисконтування 16,04%, розрахункового зростання заробiтної плати з 5% до
10,00% на рiк та коефiцiєнту плинностi персоналу 5,0%. Далi показана чутливiсть загальної суми
зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2015 року до змiн основних
актуарних припущень:
Змiна припущення Вплив на загальну суму зобов’язання
Ставка дисконтування Збiльшення/зменшення на 1% Збiльшення на (5,11)% / зменшення на 5.65%
Зростання заробiтної плати Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на (1.73)% / збiльшення на
1.84%
Плиннiсть персоналу Збiльшення/зменшення на 1% Збiльшення на 0.08% / зменшення на 0.06%
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 2015

року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
• КТМФЗ «Обов’язковi платежi» (випущений 20 травня 2013 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 17 червня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2011-2013 рр. (випущенi 12 грудня 2013; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 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 2015
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 27: Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi (випущенi 12 серпня
2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї
дати);
• 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);
• 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);
• 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);
• Змiни в МСБО 19: Виплати працiвникам: внески спiвробiтникiв (випущенi 21 листопада 2013
року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2010-2012 рр. (випущенi 12 грудня 2013; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 року або пiсля цiєї дати).
На даний час Компанiя оцiнює вплив прийняття цих нових стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
Продовження тексту приміток
5. 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. Iнформацiя про безпосередню материнську компанiю
Компанiї та її фактичну контролюючу сторону наведена у Примiтцi 1. У ходi звичайної дiяльностi
Компанiя здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами переважно за операцiями по реалiзацiї
вугiлля. Далi надана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими
Компанiя проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях станом на 31 грудня
2015р.
Залишки по операцiях з пов’язаними сторонами були такими:
2015 рiк 2014 рiк
У тисячах гривень:
Сума дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю 1 020 644 527 141
Iнша дебiторська заборгованiсть 73 110 19 505
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть (192 558) Аванси виданi 1 639 3 075
Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 42 53
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 123 186 202 525
Iншi довгостроковi зобов’язання (656 000) (816 000)

Iншi поточнi зобов’язання (29) (64)
Кредиторська заборгованiсть (209 345) (18 841)
Кредиторська заборгованiсть за НА (2 062) (1 561)
Аванси отриманi (1) Дивiденди до отримання 8 787 8 787
6. Залишки та операцiї з пов’язаними сторонами (продовження)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
2015 рiк 2014рiк
У тисячах гривень
Реалiзацiя вугiлля 1 059 746 1 187 313
Iнша реалiзацiя 3 894 5 427
Закупки ТМЦ та послуг (302 622) (181 518)
Закупка ОЗ (12 597) (15 244)
Iншi фiнансовi витрати - Процентнi витрати (122 400) (122 400)
Продовження тексту приміток
7. Основнi засоби (рядок 1010,1005 балансу)
У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавершене будiвництво Всього
На 31 грудня 2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1 229 137,00 1 389 716,00 36 891,00 227 409,00 2 883 153,00
Накопичений знос -211 722,00 -905 788,00 -21 477,00 0,00 -1 138 987,00
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 1 017 415,00 483 928,00 15 414,00 227 409,00 1 744 166,00
Надходження 26 804,00 25 496,00 303,00 61 779,00 114 382,00
Вибуття -533,00 -17 796,00 -2 785,00 -21 114,00
Амортизацiйнi вiдрахування -202 840,00 -127 624,00 -2 046,00 - -332 510,00
Коригування / рекласифiкацiя первiсної вартостi 52 179,00 279,00 3,00 -23 555,00 28 906,00
Знецiнення ОЗ -408 697,00 1 464 004,00 -9 322,00 -90 931,00 955 054,00
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 484 328,00 1 828 287,00 1 567,00 174 702,00 2 488 884,00
На 31 грудня 2015 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 652 869,00 1 888 812,00 12 804,00 174 702,00 2 729 187,00
Накопичений знос -168 541,00 -60 525,00 -11 237,00 - -240 303,00
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 484 328,00 1 828 287,00 1 567,00 174 702,00 2 488 884,00
У 2015 роцi витрати на амортизацiю у сумi 159 831 тисяч гривень були включенi до складу
собiвартостi реалiзованої продукцiї, 105 тисяч гривень - до складу загальних та адмiнiстративних
витрат, а 171 482 включенi до складу витрат, якi пов’язанi з простоями пiдприємства (у 2014 роцi
218 909 тисяч гривень та 83 774 тисяч гривень вiдповiдно).

Компанiя провела переоцiнку своїх основних засобiв станом на 30 червня 2015 року. Переоцiнка
була проведена згiдно з положеннями мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi 13 «Оцiнка
справедливої вартостi», та на пiдставi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану
квалiфiкацiю та професiйний досвiд оцiнки майна, аналогiчного оцiнюванiй власностi за своїм
розташуванням та категорiєю. Вартiсть активiв загального призначення визначалася на основi
ринкової вартостi - за ринковим методом. Бiльша частина споруд, виробничого та iншого
обладнання має вузькоспецiалiзований характер i рiдко продається на вiдкритому ринку в Українi,
крiм випадкiв продажу у складi дiючого бiзнесу. Ринок аналогiчних основних засобiв в Українi не
є активним, i на ньому не проводиться достатня кiлькiсть операцiй купiвлi-продажу порiвнянних
активiв, щоб можна було визначати справедливу вартiсть на пiдставi ринкової вартостi за
ринковим методом. Вiдповiдно, справедлива вартiсть споруд i виробничого обладнання
визначалася передусiм на основi амортизованої вартостi замiщення, за витратним методом.
3. Товарно-матерiальнi запаси (рядок 1101 балансу)
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Паливо (вугiлля, газ, мазут) 1 706 1 336
Сировина та матерiали 21 106 24 540
Запаснi частини 8 218 18 811
Будiвельнi матерiали 276 643
МБП 185 3 862
Iншi запаси 3 261 3 574
Всього товарно-матерiальних запасiв 34 752 52 766
Станом на 31 грудня 2015 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на
знецiнення у сумi 14 486 тисяч гривень (на 31 грудня 2014 року – 11 443 тисячi гривень). Чиста
змiна суми резерву на знецiнення запасiв за рiк – вiдрахування до резерву у сумi 3 043 тисяч
гривень.
4. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (рядок
1125,1130,1155 балансу)
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 1 020 802 527 141
Мiнус: резерв на знецiнення (192 558) Iнша дебiторська заборгованiсть 13 744 70 390
Всього фiнансових активiв 841 988 597 531
Передоплати за товари та послуги 2 950 9 012
ПДВ до вiдшкодування - Всього нефiнансових активiв 2 950 9 012
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi
844 938 606 543
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої

дебiторської заборгованостi вiдбулися такi змiни:
2015 рiк 2014 рiк
У тисячах гривень Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська
заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська
заборгованiсть
Резерв на знецiнення на 31 грудня - 5 639 - 4 249
Нараховано знецiнення
192 558
74 052
- 1 390
Суми, списанi протягом року як такi, що не можуть бути повернутi - - - Резерв на знецiнення на 31 грудня 192 558
79 691
5 639
9. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (рядок
1125,1130,1155 балансу) (продовження)
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю:
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014р.
У тисячах гривень Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська
заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська
заборгованiсть
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть ( до 30 днiв)
- Пов’язаних компанiй 46 475 656 29 882 - iнших державних компанiй - - - - iнших компанiй 57 797 22 509
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi 46 532 1 453 29 882 22 509
Прострочена, але не знецiнена заборгованiсть
- прострочена вiд 30 до 90 днiв - 646 - 14 333
- прострочена вiд 90 до 180 днiв 333 372 287 200 461 8 566
- прострочена вiд 180 до 365 днiв 418 458 11 062 100 717 33 636
- прострочена вiд 365 днiв i бiльше 29 882 3 246 196 081 358
Всього простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi 781 712 15 241 497 259 56 893
Суми, визначенi окремо як знецiненi (загальна сума): 192 558 79 691
- 5 639
Всього сум, визначених окремо як знецiненi 192 558 79 691 - 5 639
Мiнус резерв на знецiнення (192 558) (79 691) - (5 639)

Всього 828 244 16 694 527 141 79 402
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
5. Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 балансу)
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Поточнi банкiвськi рахунки 42 53
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 42 53
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти
деномiнованi в гривнях. Усi кошти на банкiвських рахунках та строковi депозити не простроченi
та не знецiненi. Компанiя не надавала грошовi кошти та їх еквiваленти у заставу як забезпечення
позикових коштiв.
6. Акцiонерний капiтал (рядок 1400 балансу)
Сума акцiонерного ( статутного) капiталу на 31.12.2015 р. складає 83 720 тисяч гривень. Протягом
2015 року акцiонерний (статутний) капiтал не змiнювався. Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
– 334 879 267 шт.
7. Довгостроковi кредити банкiв та Iншi довгстроковi забов’язання (рядок 1510, 1515 балансу)
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Облiгацiї випущенi 656 000 816 000

Всього iншiх довгстрокових забов’язань 656 000 816 00
Балансова вартiсть позикових коштiв приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
8. Зобов’язання з пенсiйного забезпечення (рядок 1520 балансу (1521 в тому числi)
Компанiя бере участь в обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами,
який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати
при виходi на пенсiю працiвникам зi стажем роботи в енергетичнiй галузi вiд 7,5 рокiв.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року
були визначенi таким чином:
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Пенсiйнi виплати 186 834 198 514
Забезпечення побутовим паливом пенсiонерiв (компенсацiя комунальних послуг) 49 436 21 227
Одноразовi виплати при виходi на пенсiю 9 282 22 176
Зобов’язання у балансi 245 552 241 917
У звiтi про фiнансовi результати станом на 31 грудня визнанi такi суми:
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Вартiсть поточних послуг 9 109 13 207
Процентнi витрати 34 444 38 818
Визнана вартiсть минулих послуг (10 802) -

Всього 32 751 47 894
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами, є такими:
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 31 грудня 2014р. 241 917 284 120
Вартiсть поточних послуг 9 102 13 207
Процентнi витрати 34 444 38 818
Вартiсть минулих послуг (10 802) Актуарнi збитки (14 116) (68 488)
Пенсiї виплаченi (15 000) (25 740)
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 31 грудня 2015р. 245 552 241917
14. Зобов’язання з пенсiйного забезпечення (рядок 1520 балансу (1521 в тому числi)
(продовження)
Основнi застосованi актуарнi припущення були такими:
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Номiнальна ставка дисконту,% 16,04 16,04
Номiнальне збiльшення заробiтної плати, % 5-10 5-7
Коефiцiент iндексацiї пенсiй,% 3,6 3,6
Коефiцiєнт плинностi персоналу,% 5 3,57
15. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
(рядки 1615, 1620,1625,1630,1690 балансу)
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 350 227 129 733

Всього кредиторської заборгованостi 350 227 129 733
Поточна заборгованiсть
З бюджетом 23 742 5 813
Заробiтна плата 12 660 12 019
Страхування 33 569 Iнша поточна заборгованiсть 13 698 14 786
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 433 896
162 351
Станом на 31 грудня 2014 р. кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю становила 129
733 тисячи гривень, а станом на 31 грудня 2015 р. складає 350 227 тисяч гривень ( тобто
збiльшилась на 220 494 тисяч гривень).
16. Аванси отриманi (рядок 1635 балансу)
Аванси отриманi станом на 31 грудня передоплати, отриманi вiд дебiторiв за ТМЦ, послуги та
товари для перепродажу вiдповiдно указаної нижче таблицi:
У тисячах гривень на 31 грудня 2015р. на 31 грудня 2014р.
Товарно – матерiальнi цiнностi 5 8
Товари для перепродажу 28 480 36 381

Наданi послуги 27 28
Iншi 0 12
Всього 28 512 20 010
17. Iншi податки до сплати (рядок 1620 балансу)
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Збiр за забруднення довкiлля 7 129 2 284
Податок на додану вартiсть - 537
Збiр на спецiальне використання води 85 40
За користування надрами 10 494 1 406
Iншi 6 034 1 546
Всього податкiв до сплати 23 742 5 813
18. Доходи вiд реалiзацiї (рядок 2000 Звiту про сукупнi доходи)
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Реалiзацiя вугiлля (енергетика) 1 154 329 1 187 313
Реалiзацiя вугiлля (експорт) - (126)
Всього доходiв вiд реалiзацiї 1 154 329 1 187 187
19. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (рядок 2050 Звiту про сукупнi доходи)
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Витрати допомiжних матерiалiв 48 831 98 919
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 104 153 362 025
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 159 831 219 105
Iншi витрати, що увiйшли до складу собiвартостi 212 688 174 399
Податки, крiм податку на прибуток 13 415 15 704
Змiни у залишках готової продукцiї (133 087) (37 219)
Всього 405 831 832 933
20. Iншi операцiйнi доходи (рядок 2120 Звiту про сукупнi доходи)
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Доход вiд реалiзацiї послуг 1 287 1 001
Доход вiд продажу виробничих запасiв 5 730 2 857
Орендний дохiд 2 302 3 018
Штрафи, пенi 129 41
Доход вiд продажу товарiв на експорт - 1
Списання кредиторської заборгованостi 875 31
Чистий прибуток вiд курсових рiзниць за основною дiяльнiстю 16 916 (3 141)
Iншi доходи 2 566 46 764
Страховi вiдшкодування отриманi 147 595 Iншi операцiйнi доходи 177 400 50 572
21. Загальнi та адмiнiстративнi витрати (рядок 2130,2150 Звiту про сукупнi доходи)
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк

Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 11 628 8 758
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 105 147
Транспортнi витрати 583 1 459
Вартiсть професiйних послуг 63 181 47 038
Iнше 5 588 124
Всього загальних та адмiнiстративних витрат 81 085 57 526

22. Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180)
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Нарахованi штрафи та пеня 36 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 4 981 1 440
Резерв по виданим авансам 7 700 Резерв на знецiнення торгової дебiторської заборгованостi 192 558 Резерв на знецiнення розрахункiв з iншими дебiторами 66 878 Резерв на знецiнення товарно-матерiальних запасiв (844) 28 337
Недостачi та витрати вiд псування цiнностей 12 573 527
ПДВ за рахунок прибутку 556 186
Витрати пов’язанi з простоями пiдприємства 354 629 Iнше 69 787 246 410
Всього iнших операцiйних витрат 708 854 276 900
23. Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати (рядки 2200, 2220, 2250,2255, Звiту про сукупнi доходи)
У тисячах гривень 2015 рiк 2014 рiк
Вiдсотковi доходи 6 216
Доходи вiд участi в капiталi 9 Доходи вiд дисконтування довгострокової заборгованостi 20 660 29 973
Доходи у виглядi дивiдендiв - 1
Всього фiнансових доходiв 20 675 30 190
Процентнi витрати по випуску облiгацiй (98 532) (122 400)
Фiнансовi витратi по пенсiйному забезпеченню (34 444) (38 826)
Процентнi.затрати по дисконтуванню резерву на лiквиацiю ОС (403) (568)
Iншi фiнансовi витрати (8 157) (14)
Процентнi витрати по банкiвським кредитам - (1 353)
Витрати вiд участi в капiталi - (5)
Всього фiнансових витрат (141 536) (163 166)

?
24. Податок на прибуток (рядки 2300 Звiту про сукупнi доходи, 1045 Балансу, 1500 Балансу)
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 тисячах гривень 31 грудня
2014 р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат (Вiднесено)/ кредитовано на капiтал 31
грудня
2015 р.
Вiдстроченi податковi активи-оцiнка ОЗ, НМА - 66 - 66
Вiдстроченi податковi активи - оцiнка дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi 2 242 (2
242) - Вiдстроченi податковi активи - оцiнка товарно-матерiальних запасiв 6 266 (3 657) (2 609) Вiдстроченi податковi активи - пенсiйнi зобов’язання 28 054 18 686 (2 541) 44 199
Вiдстроченi податковi активи - iншi резерви 5 683 (5 023) 1 068 1 728

Всього вiдстрочений податковий актив 42 245 7 830 (4 082) 45 993
Вiдстроченi податковi зобов’язання - основнi засоби (7 710) 34 870
(199 072) ( 171 912)
Вiдстроченi податковi зобов’язання - нематерiальнi активи (684) 684
-Всього вiдстроченi податковi зобов’язання (8 394) 35 554
(199 072) (171 912)
Чистий вiдстрочений податок 33 851 43 384 (203 154) (125 918)
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 18% у декiлька етапiв протягом 2011-2015 рокiв. Станом на 31 грудня 2014 року
та 31 грудня 2015 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.
25. Рух грошових коштiв (рядки 3000-3415 звiту)
У тисячах гривень рядок 2015 рiк 2014 рiк
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 154864 77938
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -42094 -162431
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 -112781 83769
чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -11 -724
26. Змiни у капiталi (рядки 4000-4300 звiту)
У тисячах гривень рядок 2015 рiк 2014 рiк
Скоригований залишок на початок року 4095 1 574 588 1 755 750
Чистий прибуток(збиток) за звiтний перiод 4100 (128 083) -257 607

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод 4110 897 814 76 445
Разом змiни в капiталi 4295 769 731 (181 162)
Залишок на кiнець року 4095 2 344 319 1 574 588
?
27.Умовнi та iншi зобов’язання та операцiйнi ризики
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 виникає переважно вiдносно боргових зобов'язань, якi частково номiнованi в
iноземнiй валютi, i закупiвель, пов'язаних з реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв. Даний ризик, як й
усi iншi фiнансовi ризики, управляється централiзовано й пiдлягає пильному монiторингу з боку
Топ-менеджменту Товариства.
Податкове законодавство. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у
своєму тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить
складний пiдхiд. Це передбачає дотримання вказiвок Вищого арбiтражного суду за справами про
ухилення вiд оподаткування шляхом перевiрки сутностi та комерцiйних пiдстав операцiй. Цi
фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення податкових
надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рiвня та
частоти податкових перевiрок. Зокрема, iснує вiрогiднiсть того, що операцiї та дiяльнiсть, якi
ранiше не оскаржувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути нарахованi додатковi
суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi.
Судовi процедури. У ходi нормального ведення бiзнесу Компанiя час вiд часу одержує претензiї.
Керiвництво вважає, що пiд усi суттєвi збитки у цiй фiнансовiй звiтностi були створенi вiдповiднi
резерви.
Зобов’язання по капiтальних витратах та закупiвлях. Станом на 31 грудня 2015 року та 1 сiчня
2015 року Компанiя не має передбачених договорами зобов’язань по капiтальних витратах на
основнi засоби або iнших передбачених договорами зобов’язань по закупiвлях.
Питання, пов’язанi з охороною навколишнього середовища. Система заходiв iз дотримання
природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв
влади щодо його виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої
зобов’язання згiдно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань,
вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi
зобов’язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також

судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. За iснуючого порядку,
який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керiвництво вважає, що суттєвих
зобов’язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує.
Дотримання фiнансових показникiв. Компанiя повинна дотримуватись певних фiнансових
показникiв, якi стосуються переважно її позикових коштiв. Недотримання цих фiнансових
показникiв може призвести до негативних наслiдкiв для Компанiї, включаючи оголошення
дефолту. Станом на 31 грудня 2015 року та 1 сiчня 2015 року Компанiя дотримувалася цих
фiнансових показникiв.
Страхування. Страхова галузь України знаходиться на етапi розвитку, i численнi форми
страхового захисту, якi розповсюдженi в iнших країнах, наразi не доступнi. Компанiя не має
повного страхового покриття її виробничих активiв на випадок тимчасового припинення
господарської дiяльностi, а також щодо майнової вiдповiдальностi перед третiми особами або у
зв’язку iз заподiянням шкоди навколишньому середовищу, що виникає внаслiдок позаштатних
ситуацiй на об’єктах, якi знаходяться у власностi Компанiї, чи в результатi операцiй, якi
стосуються Компанiї. Доки Компанiя не одержить належного страхового покриття, iснує ризик
того, що втрата чи знищення певних активiв може негативно вплинути на її дiяльнiсть.
27. Управлiння фiнансовими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового, географiчного, валютного, ризику лiквiдностi та ризику процентної ставки), а також
операцiйних та юридичних ризикiв. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є
визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.
Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли одна
сторона фiнансового iнструменту спричинить фiнансовi збитки другiй сторонi внаслiдок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результатi реалiзацiї
Компанiєю продукцiї на кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких
виникають фiнансовi активи. Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається
Компанiя, показана нижче за категорiями активiв:
У тисячах гривень 31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 42 53
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть (Примiтка
10) 841 988 597 531
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 6 5
Загальна сума кредитного ризику балансових фiнансових iнструментiв 842 036 597 531
Загальна максимальна сума, яка зазнає кредитного ризику 842 036 597 531
Компанiя структурує рiвнi кредитного ризику, на який вона наражається, шляхом встановлення
лiмiтiв суми ризику, що виникає у зв’язку з контрагентами. Лiмiти рiвня кредитного ризику
затверджуються керiвництвом. Такi ризики регулярно контролюються та переглядаються
принаймнi щороку або частiше. Компанiя не вимагає заставного забезпечення дебiторської
заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
28. Управлiння фiнансовими ризиками (продовження)
дебiторської заборгованостi.
Керiвництво Компанiї аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за строками погашення та
у подальшому контролює простроченi залишки. Отже, керiвництво вважає доцiльним надавати у
фiнансовiй звiтностi данi про строки заборгованостi та iншу iнформацiю про кредитний ризик. Цю
iнформацiю подано у Примiтцi 10.

Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики, якi виникають у зв’язку з вiдкритими
позицiями процентних активiв i зобов’язань, якi великою мiрою залежать вiд загальних та
конкретних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий
Компанiєю, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого пiдходу не
запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн.
Валютний ризик.
Компанiя здiйснює основну дiяльнiсть в Українi. Вiдповiдно, валютний ризик, на який вона
наражається, обмежений коштами, якi деномiнованi в доларах США - 2 940 758,41, в євро – 2 538.
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.
У таблицi далi показана чутливiсть прибутку або збитку та капiталу до обґрунтовано можливих
змiн обмiнних курсiв на звiтну дату по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї при
незмiнностi решти змiнних.
Ризик був розрахований лише для монетарних залишкiв у валютах, iнших нiж функцiональна
валюта Компанiї.
На 31 грудня 2015 р. На 31 грудня 2014 р.
У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток Вплив на капiтал Вплив на прибуток чи збиток
Вплив на капiтал
Змiцнення долара США на 25% (у 2014 роцi – на 25%) -10 080 -10 080 -4 027 -4 027
Послаблення долара США на 25% (у 2014 роцi – на 25%) 10 080 10 080 4 027 4 027
Змiцнення євро на 25% (у 2014 роцi – на 25%) -10 -10 -9 -9
Послаблення євро на 25% (у 2014 роцi – на 25%) 10 10 9 9
Ризик процентної ставки. Оскiльки Компанiя зазвичай не має значних процентних активiв, доходи
та грошовi потоки Компанiї вiд основної дiяльностi переважно не залежать вiд змiн ринкових
процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, на який наражається Компанiя, пов’язаний з
довгостроковими позиковими коштами. Позиковi кошти, залученi за перемiнними процентними
ставками, призводять до ризику процентної ставки. Позиковi кошти, виданi за фiксованими
процентними ставками, призводять до ризику справедливої вартостi процентної ставки.
Компанiя не має формальної полiтики та процедур з управлiння ризиком процентної ставки,
оскiльки керiвництво вважає цей ризик незначним для дiяльностi Компанiї.
29. 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.
Компанiя дотримувалась вимог, встановлених українським законодавством до капiталу протягом
усiх поданих у звiтностi перiодiв.30. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можна обмiняти фiнансовий iнструмент при здiйсненнi
поточної операцiї мiж двома непов'язаними зацiкавленими сторонами, за винятком випадкiв
примусового продажу або лiквiдацiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна
фiнансового iнструмента, що котирується на ринку.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю з
використанням наявної ринкової iнформацiї, за наявностi, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак
для iнтерпретацiї ринкових даних з метою визначення розрахункової справедливої вартостi
потрiбнi професiйнi судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економiчнi
умови й надалi обмежують рiвень активностi фiнансових ринкiв. Ринковi котирування можуть
бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу за вимушено низькою цiною, тому вони

можуть не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво застосувало всю
наявну ринкову iнформацiю.
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,
була визначена на основi ринкових котирувань.
Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi приблизно дорiвнює її справедливiй вартостi.
31. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв (продовження)
Зобов’язання, облiкованi за амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть позикових коштiв
основана на ринкових процентних ставках. Справедлива вартiсть iнших зобов’язань визначалася 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.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначалася Компанiєю з
використанням наявної ринкової iнформацiї, за наявностi, та вiдповiдних методик оцiнки. Однак
для iнтерпретацiї ринкових даних з метою визначення розрахункової справедливої вартостi
потрiбнi професiйнi судження. Україна демонструє ознаки ринку, що розвивається, а економiчнi
умови й надалi обмежують рiвень активностi фiнансових ринкiв. Ринковi котирування можуть
бути застарiлими або вiдображати операцiї продажу за вимушено низькою цiною, тому вони
можуть не вiдображати справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Для визначення
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво застосувало всю наявну ринкову
iнформацiю.
32 Значнi подiї у життi компанiї.
На даний момент пiдприємство знаходиться на непiдконтрольнiй Українi територiї. Внаслiдок
певних труднощiв пов’язаних з перетином лiнiї розмежування, поставка готової продукцiї дещо
знижена у порiвняннi з перiодом до 01.08.2014 року . Пiд час активної фази бойових дiй
пiдприємство вимушено було тимчасово припиняти дiяльнiсть деяких виробничих дiльниць,
внаслiдок чого зменшувався видобуток вугiлля. Згiдно Наказу Першого заступника керiвника
Антитерористичного центру при Службi безпеки України вiд 12.06.2015 №415 пiдприємство має
можливiсть здiйснювати як закупiвлю необхiдних для виробничої дiяльностi товарiв, так i продаж
готової продукцiї на територiї України.
08.01.2015 р. ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» було отримано iнформацiйну довiдку про акцiонерiв, якi є
власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 31.12.2014 р., за якою було
виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися щодо розмiру пакету акцiй емiтента, яким володiє компанiя DTEK HOLDINGS
LIMITED, Республiка Кiпр (код 174860, мiсце знаходження: Кiпр P.C. 1060, Кiпр, Nicosia,
Themistokli Dervi St.3, Julia Housе).
Розмiр частки DTEK HOLDINGS LIMITED до змiни пакета акцiй - 149529368 штук, що становить
44,6517% голосуючих акцiй емiтента.
Розмiр частки DTEK HOLDINGS LIMITED пiсля змiни пакета акцiй - 1 штука, що становить

0,0000% голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися у зв’язку з завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було
розпочато у 2011 роцi.
08.01.2015 р. ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» було отримано iнформацiйну довiдку про акцiонерiв, якi є
власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 31.12.2014 р., за якою було
виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента..
Змiни вiдбулися щодо розмiру пакету акцiй емiтента, яким володiє компанiя ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО" (ЄДРПОУ 34225325, 83001, мiсто
Донецьк, Ворошиловський район, бульвар Шевченка, будинок 11).
Розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО" до
змiни пакета акцiй - 169395173 штук, що становить 50,5840% голосуючих акцiй емiтента.
Розмiр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО" пiсля
змiни пакета акцiй - 150976814 штук, що становить 45,0840% голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися у зв’язку з завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було
розпочато у 2011 роцi.
08.01.2015 р. ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» вiд ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» було отримано iнформацiйну довiдку про акцiонерiв, якi є
власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 31.12.2014 р., за якою було
виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися щодо розмiру пакету акцiй емiтента, яким володiє компанiя DTEK ENERGY B.V.,
Нiдерланди (код 34334895, Схiпхол Бульвар, буд. 231, ВiТiСi Аеропорт Схiпхоль, Тауер Б, 5-й
поверх, бульвар Шипхоль 231, 1118ВН).
Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. до змiни пакета акцiй - 2 штуки, що становить 0,0000%
голосуючих акцiй емiтента.
Розмiр частки DTEK ENERGY B.V. пiсля змiни пакета акцiй - 168197728 штук, що становить
50,2264% голосуючих акцiй емiтента.
Змiни вiдбулися у зв’язку з завершенням проекту внутрiшньої реструктуризацiї, який було
розпочато у 2011 роцi.
03.07.2014 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" прийняла
рiшення припинити повноваження Єрьомiна Миколи Сергiйовича (паспорт: серiя 87 02 № 387 632,
виданий Воргашорським вiддiлом мiлiцiї УВС м. Воркута р. Комi 15.03.2002 року, код пiдроздiлу
113-003 IПН 2072222772 ) з 13.07.2015 як директора ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» на пiдставi його заяви.
Єрьомiн М.С. не володiє акцiями Товариства.
Єрьомiн М.С. виконув обов"язки Директора з 29.11.2013 року.
Єрьомiн М.С. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
03.07.2015 Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" прийняла
рiшення обрати Лозовського Сергiя Петровича (паспорт ВА №115725, виданий Кiровським МВ
УМВС України в Донецькiй областi 21.05.1996 року) Директором ПАТ «"ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» з 14.07.2015 року на строк до 13 липня 2018 року.
Лозовський С.П. володiє 250 простими iменними акцiями Товариства, що становить 0,00030%
статутного капiталу Товариства.
Лозовський С.П. обiймав наступнi посади:
02.03.2010 - 10.03.2010 - Виконуючий обов’язки Директора ВП «Шахта «Южнодонбаська №3» ВП
«Донецька вугiльна енергетична компанiя»
11.03.2010 - 09.09.2010 - Виконуючий обов’язки Генерального директора «Донецка вугiльна
компанiя»
10.09.2010 - 26.11.2012 - Генеральний директор «Донецка вугiльна компанiя»
11.03.2013 - 29.03.2013 - Заступник Генерального директора зi стратегiчного розвитку ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
01.04.2013 - 13.07.2015 - Директор ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ «ШАХТОУПРАВЛIННЯ
СВЕРДЛОВСЬКЕ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК

СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»;
Лозовський С.П. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини..
32 Подiї пiсля дати балансуПiсля дати балансу iстотних подiй, якi могли вплинути на змiни у
фiнанасовiй звiтностi, не вiдбулося
Директор Лозовський С.П.
Головний бухгалтер Заяць С.М.

