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.
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М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2017 року
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00131305
4. Місцезнаходження
01001, м. Київ, Площа Івана Франка, 5
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)594-45-76 (044)207-67-43
6. Електронна поштова адреса
ZaіkaOS@dtek.com

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

28.04.2017

2. Квартальна інформація
розміщена на сторінці

28.04.2017

http://kyіvenergo.com/uk/aktsіoneram
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
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 посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість

X

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
10. Інформація про конвертацію цінних паперів
11. Інформація про заміну управителя
12. Інформація про керуючого іпотекою
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
15. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. 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)
21. Примітки:
Розділ 3. «Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб» не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звітного періоду ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не приймало участі в створенні
юридичних осіб.
Розділ 4. «Інформація щодо посади корпоративного секретаря» не заповнено у зв'язку з тим, що
посада корпоративного секретаря не вводилася, а також Корпоративний секретар не призначався,
не обирався та не був звільнений.
Розділ 7.2 «Інформація про облігації емітента» не заповнено у зв'язку з тим, що облігації ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» не випускалися та не включені до лістингу і до біржового списку.
Розділ 7.3 «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом» не заповнено у зв'язку з тим,
що інші цінні папери ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускало.
Розділ 7.4 «Інформація про похідні цінні папери» не заповнено у зв'язку з тим, що похідні цінні
папери ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускало.
Розділ 8.4. «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів» не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду такі рішення не
приймались.
Розділ 9. «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів» не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звітного періоду не було випуску боргових цінних паперів.
Розділ 10. «Інформація про конвертацію цінних паперів» не заповнено у зв'язку з тим, що
конвертації цінних паперів ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не було.
Розділ 11. «Інформація про заміну управителя» не заповнено у зв'язку з тим, що заміни управителя
не було.
Розділ 12. «Інформація про керуючого іпотекою» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному
періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 13. «Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів» не заповнено у
зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 14. «Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було
іпотечного покриття.
Розділ 15. «Інформація про іпотечне покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді
не було іпотечного покриття.
Розділ 15.1 «Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття» не заповнено
у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 15.2 «Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям» не заповнено у зв'язку
з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 15.3 «Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду» не
заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 15.4 «Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття» не заповнено у зв'язку з тим, що в

звітному періоді не було іпотечного покриття.
Розділ 16. «Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
активів» не заповнено у зв'язку з тим, що в звітному періоді не було іпотечних активів.
Розділ 17. «Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку» не складалась у зв'язку з тим, що фінансова звітність ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
Розділ 19. «Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)» не складалась у зв'язку з тим, що протягом звітного періоду не було випуску боргових
цінних паперів та поручителів за таким випуском.
Розділ 20. «Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)» не заповнено у зв'язку з тим, що за
звітній період ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» не випускала цільові облігації, в тому числі і облігації,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

ІІІ. Основні відомості про емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

1. Повне найменування
2. Серія і номер свідоцтва про державну
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А01 № 769840

3. Дата проведення державної реєстрації

12.04.2003

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

27091070

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

25

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)

10197

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

35.11 Виробництво електроенергії, 35.13
Розподілення електроенергії, 35.30 Постачання
пари, гарячої води та кондиційованого повітря

10. Органи управління підприємства

Вищий орган Товариства - Загальні збори
Товариства; Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосібний) Генеральний директор Товариства; Ревізійна
комісія Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26008962497792

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

260061049

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

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

Необмежена

Виробництво електричної енергії

АГ
04.05.2011
№500347

Термін дії ліцензії - безстроково.
Питання продовження терміну дії ліцензії не є актуальним.

Опис
Передача електричної енергії

АГ №

26.06.2015

Національна комісія, що здійснює

Необмежена

місцевими (локальними)
електричними мережами

Термін дії ліцензії - безстроково.
Питання продовження терміну дії ліцензії не є актуальним.

Опис
Постачання електричної енергії за
регульованим тарифом

АЕ №
575956

Опис
Виробництво теплової енергії (крім
діяльності з виробництва теплової
енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках та установках з
використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії)
Опис
Транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
Опис
Постачання теплової енергії
Опис
На право провадження діяльності з
використання джерел іонізуючого
випромінювання
Опис
Придбання, зберігання,
використання прекурсорів (списку 2
таблиці ІV) «Переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин і
прекурсорів"
Опис
Поводження з небезпечними
відходами за переліком,що
визначається КМУ
Опис

26.06.2015

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг

Необмежена

Термін дії ліцензії - безстроково.
Питання продовження терміну дії ліцензії не є актуальним.

Опис
Виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та
установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії

державне регулювання у сфері
комунальних послуг

575955

АГ №
500425

01.08.2011

Національна комісія регулювання
електроенергетики України (НКРЕ)

02.08.2021

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.

АД №
041822

02.10.2012

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг

19.09.2017

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.
АД №
041823

02.10.2012

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг

19.09.2017

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.
АД №
041824

02.10.2012

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері
комунальних послуг

19.09.2017

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.
АА №
002710

Північна державна інспекція з ядерної та
11.09.2015 радіаційної безпеки Державної інспекції
ядерного регулювання України

11.08.2022

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.

№ 69

04.08.2016

Державний служба України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками

04.08.2021

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.
№ 425

02.11.2015

Міністерство екології та природних
ресурсів України
Термін дії ліцензії - безстроково.

Необмежена

Питання продовження терміну дії ліцензії не є актуальним.
Господарська діяльністьз
будівництва об’єктів 4-5 категорії
складності (за переліком видів робіт
згідно з додатком)
Опис
Надання послуг телефонного
зв’язку (крім відомчих об’єктів) –
місцевого у мережах подвійного
призначення з правом створення
власної мережі ємністю понад 1 000
(однієї тисячі) абонентських
номерів на території м. Києва
Опис
Надання послуг з перевезення
пасажирів і небезпечних вантажів
автомобільним транспортом
Опис

№43-Л

27.11.2015

23.11.2020

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.

АВ №
583139

30.05.2011

Національна комісія з питань
регулювання зв’язку України

24.12.2017

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкінці
спливу терміну дії ліцензії.
АГ №
587708

26.07.2011

Міністерство транспорту та зв’язку
України Головна державна інспекція на
автомобільному транспорті
(ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ)

Необмежена

Термін дії ліцензії - безстроково.
Питання продовження терміну дії ліцензії не є актуальним.

Надання освітніх послуг
навчальними закладами пов'язаних з
одержанням професійної освіти на
рівні кваліфікаційних вимог до
АЕ
08.09.2014
перепідготовки, підвищення
№527085
кваліфікації (спеціальності
(професії) та ліцензовані обсяги
прийому вказані у додатку)
Опис

Державна архітектурно-будівельна
інспекція України

Міністерство освіти і науки України

08.07.2017

Рішення про продовження терміну дії ліцензії буде прийматися наприкинці
спливу терміну дії ліцензії.

VІ. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Генеральний директор
Фоменко Олександр Валерійович

ВА 013516 25.07.1995 Кіровським РВ ДМУ УМВС України в
Донецькій обл.

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

20
Генеральний директор ПАТ "Енергопостачальна компанія
"Дніпрообленерго"
01.03.2017 Наглядовою радою ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" прийнято
рішення про обрання Фоменка Олександра Валерійовича на
посаду Генерального директора ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" з 01
березня 2017 року на строк 2 (два) роки.
Підстава прийняття рішення: закінчення строку, на який Фоменко
О.В. був обраний на посаду Генерального директора ПАТ
"КИЇВЕНЕРГО".
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: з 24.01.2012 Генеральний директор ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради
Плачков Іван Васильович

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або СН 038986 28.12.1995 Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

40

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
Президент ТОВ «Велес» (01013, м.Київ, вул. Промислова, буд. 4)
займав
8. Опис

В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.

Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
Товариством та членом Наглядової ради.
Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016
рішенням річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2016
(протокол №1/2016 від 25.04.2016). Головою Наглядової ради
Товариства обрано з 25.05.2016 рішенням Наглядової ради
Товариства від 24.05.2014 р.
На посаду призначений на строк до наступних річних Загальних
зборів Товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 40 років. Посади, які обіймав протягом
останніх п’яти років:
- з 04.2011 – Президент ТОВ «Велес»;
- з 01.2012 - Голова Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО".
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Член Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради
Сахарук Дмитро Володимирович

СА 027208 02.09.1995 Токмацьким РВ УМВС України в
Запорізькій обл.

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування підприємства
Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (01032 м. Київ, вул.
та попередня посада, яку
Льва Толстого, 57).
займав

8. Опис

1. Посада

В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
Товариством та членом Наглядової ради.
Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016
рішенням річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2016
(протокол №1/2016 від 25.04.2016). Заступником Голови
Наглядової ради Товариства обрано рішенням Наглядової ради
Товариства від 30.11.2016 р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 років.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 05.2011 – директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК»
(після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 – виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
- з 10.2016 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Бутенко Віталій Григорович

КР 806172 15.08.2003 1-й відділ ЧМВ УМВС України в
Чернівецькій області

4. Рік народження

1969

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

25
Директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (01032 м. Київ, вул. Льва
Толстого, 57).
В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
Товариством та членом Наглядової ради.
Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016
рішенням річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2016
(протокол №1/2016 від 25.04.2016).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 25 років.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2010 – директор по стратегії, злиттям та поглинанням ТОВ
«ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – директор з комерційної діяльності ТОВ «ДТЕК» (після
перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 08.2014 - член Ради директорів DTEK HOLDІNGS LІMІTED;
- з 08.2014 - член Ради директорів DTEK TRADІNG LІMІTED;
- з 09.2014 - член Ради директорів DTEK TRADІNG SA;
- з 06.2016 - директор ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ».
Член Наглядової ради
Маслов Ігор Олександрович

ВВ 270964 06.03.1998 Ц-Міський РВ Горлівського МУ УМВС
України у Донецькій області

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

34

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Генеральний директор ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (01032 м.
Київ, вул. Льва Толстого, 57)
В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
Товариством та членом Наглядової ради.
Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016
рішенням річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2016
(протокол №1/2016 від 25.04.2016).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2012 – директор з дистрибуції та збуту електроенергії ТОВ
«ДТЕК» (після перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 10.2014 – в.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК
КРИМЕНЕРГО»;
- з 05.2015 - в.о. Директора Філії ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».
Член Наглядової ради
Поволоцький Олексій Валерійович

ТТ 079514 26.10.2011 Голосіївський РУ ГУМВС України в
м.Києві

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

24
Керівник департаменту з корпоративного управління ТОВ
«ДТЕК» (01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
Товариством та членом Наглядової ради.
Обрано до складу Наглядової ради товариства з 01.05.2016
рішенням річних Загальних зборів Товариства від 25.04.2016
(протокол №1/2016 від 25.04.2016).
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Загальний стаж роботи - 24 роки.
Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 2010 до 2014 – керівник департаменту з правового
забезпечення корпоративного управління ТОВ «ДТЕК» (після
перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);

- з 2014 – керівник департаменту з корпоративного управління
ТОВ «ДТЕК».
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

Член Ревізійної комісії
Салоїд Олена Олександрівна

3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ВС 983131 28.03.2001 Харцизьке МВ УМВС України в Донецькій
видачі, орган, який видав)* або
обл.
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

1967

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

13
Голова Ревізійної комісії ПАТ "Дніпрообленерго"
В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Голова Ревізійної Комісії
Волкова Вікторія Миколаївна

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

---

4. Рік народження

1978

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав
8. Опис
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

0
ТОВ "ДТЕК", головний спеціаліст Департаменту по
корпоративному внутрішньому аудиту.
В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Головний бухгалтер
Гаврилюк Вікторія Василівна

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

СН 383945 17.12.1996 Шевченківським РУ ГУ МВС України в
м.Києві

4. Рік народження

1975

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

5

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Заступник Головного бухгалтера СВП "Енергозбут Київенерго".

8. Опис

В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

1. Посада

Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Куриленко Сергій Вікторович

- 07266224 11.03.2011 Міністерство іноземних справ

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства
Директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (01032
та попередня посада, яку
м. Київ, вул. Льва Толстого, 57).
займав

8. Опис

В першому кварталі 2017 року зміни в персональному складі не
відбувалися.
Повноваження та обов’язки визначені Статутом Товариства.
Винагорода виплачується відповідно до умов договору між
Товариством та членом Наглядової ради.
Призначений на посаду з 25.11.2016 відповідно до повідомлення
акціонера DTEK ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.) про заміну
члена Наглядової ради Товариства – представника DTEK
ENERGY B.V. (ДТЕК ЕНЕРДЖІ Б.В.). Загальний стаж роботи - 22
роки. Посади, які обіймав протягом останніх п’яти років:
- з 07.2012 - директор ВП ДТЕК Запорізька ТЕС;
- з 03.2015 - заступник директора з виробництва дирекції з
генерації електроенергії ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
- з 04.2016 - директор з генерації електроенергії ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО".

VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071 , вул. Нижній Вал 17/8, м. Київ
діє без ліцензії

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

(044)279-66-51 (044)279-13-22
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

9. Опис

Види послуг, які надає особа:
- послуги з відкраття рахунку у цінних паперах, депозитарного
обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій
емітента, здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів
при розміщенні випуску (частини випуску) цінних паперів, виплати
доходів за цінними паперами;
- надання реєстру власників іменних цінних паперів;
- надання інформаційних довідок, звітів.

1. Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "ДалізФінанс"

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Товариство з обмеженою відповідальністю
33400984
01024, Київ, ул. Академіка Богомольця, 7/14, офіс 182

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №263387

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

12.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 531-86-33 (044) 278-20-82
Депозитарна діяльність депозитарної установи
ТОВ "Фондова компанія "Даліз-Фінанс" надає послуги щодо
обслуговування рахунків у цінних паперах, обслуговування правочинів
щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів.
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
03150, м. Київ, вул. Шовковична, 42/44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД №456950

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.09.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)277-50-00 (044)277-50-01

8. Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку

9. Опис

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації
торгівлі на фондовому ринку

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
Публічне акціонерне товариство
14282829
04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №286539

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

08.10.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044)231-71-80 (044)231-71-88
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Товариством було укладено договір про обслуговування рахунку в
цінних паперах №307/2014 від 02.09.2014 року.
Види послуг, які надає особа:
- послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах
депонента;
- проведення депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах
депонента на підставі розпоряджень депонента;
- інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„МАКАУДИТСЕРВІС”
Товариство з обмеженою відповідальністю
21994619
02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишняківська, буд. 13, оф. 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1988

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 22-88-914 (044) 22-88-914
Аудиторська діяльність
Завдання з надання впевненості щодо аналізу відповідності правочинів
звичайним ринковим умовам

1. Найменування

Страхова Компанія ПРОВІДНА

2. Організаційно-правова
форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

23510137
03049, м. Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, буд. 25

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ №520919

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.02.2000

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 492-18-18 (044) 492-18-18
Страхова діяльність
обов`якове страхування цивільної відповідальності суб`єктів
господарювання за шкоду, заподіяну пожежами та аваріями на об`єктах
підвищеної небезпеки ТЕЦ
Українська акціонерна страхова компанія АСКА
Приватне акціонерне товариство
13490997
69005, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 97-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ №569957

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.04.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

(044)520-02-20 (044)520-02-20
Страхова діяльність
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності на об’єктах
підвищеної небезпеки
Українська акціонерна страхова компанія АСКА
Приватне акціонерне товариство
13490997

4. Місцезнаходження

69005, м. Запоріжжя, вул. перемоги, 97-А

5. Номер ліцензії або

АГ №569957

іншого документа на цей
вид діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

26.04.2011
(044)520-02-20 (044)520-02-20
Страхова діяльність

9. Опис

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності на об’єктах
підвищеної небезпеки

1. Найменування

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «УНІКА»

2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акціонерне товариство
20033533
01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 70-А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 293989

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

07.08.2014

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044)230-99-30 (044)230-99-30
Страхова діяльність
Обов`язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої
пожежної охорони і членів ДПД (команд)
Страхування відповідальності особи, яка відповідає за утилізацію
(видалення) небезпечних відходів
СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА
Приватне акціонерне товариство
20782312
04053, м. Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 40

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ №500102

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

15.12.2009

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

(044) 520-02-20 (044) 520-02-20
Страхова діяльність
Добровільне страхування наземного транспорту

VІІІ. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

102/10/1/10

Територіальне
управління Державної
комісії з цінних
паперів та фондового
ринку в м. Києві та
Київські області

UA4000071765

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

27091070

108364280

0.25

100

31.05.2010

Опис

Товариство є емітентом простих іменних акцій бездокументарної форми існування, номінальна вартість 0,25 грн., свідоцтво про реєстрацію
випуску: 102/10/1/10 від 31.05.2010, видане Тер. управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській
обл., обсяг емісії становить 108 364 280 шт., з яких 27 091 071 шт. належить Державі Україна в особі Фонду Державного майна України.

ІX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

658890

X

X

Кредити банку

19.03.2012

195124

9.8

31.12.2015

Кредити банку

07.11.2012

163766

9

30.10.2015

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

92493

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

951582

X

X

Інші зобов'язання

X

9302439

X

X

Усього зобов'язань

X

11005404

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

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

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основні види продукції*

у натуральній формі
(фізична од. вим.**)

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у грошовій
формі (тис.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво
електроенергії, млн. кВтг

1306 млн. кВтг

0

0

1118 млн. кВтг

1824408

18

2

Розподілення та реалізація
електроенергії, млн. кВтг

0

0

0

2548 млн. кВтг

3364345

34

3

Виробництво та реалізація
теплової енергії, тис. Гкал.

5358 тис. Гкал.

0

0

4642 тис. Гкал.

4643205

47

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

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої
продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Купована електроенергія

31

2

Паливо зі сторони на технологічні потреби

59

3

Витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи

3

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
(за звітний період)
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

19.01.2017

1250000

11917847

10.5

Зміст інформації:
19.01.2017 Наглядовою радою ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами в період з
01.01.2016 по 30.04.2017 на суму до 1 500 000 000 гривень з ПДВ.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 250 000
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 250 000 тис. грн., всього з ПДВ 1 500 000 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 10,5%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, або (б) 5 000 000 (п’ять мільйонів) євро без податку на додану вартість чи еквівалент
цієї суми у будь якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення
відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.
2

19.01.2017

583333.33

11917847

4.9

Зміст інформації:
19.01.2017 Наглядовою радою ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значних правочинів щодо транспортування природного газу розподільними мережами в період з 01.01.2016
по 30.04.2017 на суму до 700 000 000 гривень з ПДВ.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 583 333,33
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 116 666,67 тис. грн., всього з ПДВ 700 000 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 4,9%
Відповідно до пункту 19.1 Статуту Товариства правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість
майна, робіт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності Товариства, або (б) 5 000 000 (п’ять мільйонів) євро без податку на додану вартість чи еквівалент
цієї суми у будь якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення
відповідного правочину в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пункті, буде досягнута раніше.

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(за звітний період)
Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

19.01.2017

783.12

11917847

0.00657

Зміст інформації:
19.01.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору між Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ
34456687) про надання послуг на здійснення представницьких функцій від імені та за рахунок замовника (Товариства)
у правовідносинах із банківськими установами щодо здійснення розрахунково-касових операцій на суму 939 744,00
гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 783,12 тис.
грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 156,624 тис. грн., всього з ПДВ 939,744 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,00657%
2

01.02.2017

1834.17

11917847

0.015

Зміст інформації:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме додаткової угоди до договору № 2460-ДС/ОЦО-2014 від 14.10.2014 з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС» (місцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за
ЄДРПОУ 34456687) про зміну (зменшення) вартості послуг ведення бухгалтерського та податкового обліку від імені
та за рахунок замовника на суму 2 201 004,00 грн. з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 834,17
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 366,83 тис. грн., всього з ПДВ 2 201 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,015%
3

01.02.2017

29868.24

11917847

0.25

Зміст інформації:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК СЕРВІС»
(місцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ 34456687) про закупівлю комплексу послуг по
ремонту та технічному обслуговуванню обладнання, технічного супроводу програмного забезпечення, доступу до
програмно-апаратних комплексів, а також консультаційні послуги щодо роботи з обладнанням і програмним
забезпеченням на суму 35 841,888 тис. грн з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 29 868,24
тис.грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 5 973,648 тис. грн., всього з ПДВ - 35 841,888 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,25%
4

01.02.2017

969583.33

11917847

8.14

Зміст інформації:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі - Товариство) прийнято рішення про надання згоди на
вчинення правочину із заінтересованістю, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» (місцезнаходження м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ
36511938) на закупівлю паливного мазуту для потреб Товариства на період з лютого по травень 2017 року, загальною
сумою до 1 163 500 000,00 гривень з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 969 583,33
тис.грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 193 916,67 тис. грн., всього з ПДВ - 1 163 500 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 8,14%
5

01.02.2017

1517.25

11917847

0.013

Зміст інформації:
01.02.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЬОГОДНІ
МУЛЬТІМЕДІА» (місцезнаходження 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, буд. 152-Б, код за ЄДРПОУ 24916531) про
закупівлю протягом 2017 року поліграфічних послуг на суму 1 820 696,79 грн. з ПДВ.
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: обидві юридичні особи є афілійованими, оскільки перебувають під спільним
контролем іншої особи – кінцевого бенефіціарного власника.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 517,25
тис.грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 303,45 тис. грн., всього з ПДВ - 1 820,7 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2015: 11 917 847 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,013%
6

30.03.2017

1398.53

16004897

0.0087

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт по заміні трубок вбудованого пучка конденсатора
конденсаторної групи типу КГ2-6200-2 ТГ-1 половинка «Б» на ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 1 678 232,40
грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 398,53
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 279,71 тис. грн., всього з ПДВ 1 678,23 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0087%

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

7

30.03.2017

4262.72

16004897

0.0266

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з капітального ремонту генераторів ст. № № 1, 3 та
електротехнічного обладнання на ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 5 115 266,11 грн. з ПДВ, та інших умовах
відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 4 262,72
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 852,54 тис. грн., всього з ПДВ 5 115,27 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ:0,0266%
8

30.03.2017

1822.24

16004897

0.0114

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) про надання послуг з ремонту і технічному обслуговуванню техніки (ремонт
турбін ст.№№ 1, 2, 3, 4 та турбінного обладнання ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ») на суму 2 186 687,94 грн. з ПДВ, та
інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1
822,24тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 364,45 тис. грн., всього з ПДВ 2 186,69 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0114%
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30.03.2017

950.16

16004897

0.0059

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт по заміні обертового ланцюга ТЛ-3000, заміні сит та заміні
зношених елементів секцій сміттєутримуючої решітки циркуляційного насосу ЦН-1 типу ОПВЗ-110 на суму 1 140
195,05 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ»
конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 950,16 тис.
грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 190,03 тис. грн., всього з ПДВ 1 140,20 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0059%
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30.03.2017

4308.06

16004897

0.0269

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з капітального ремонту турбіни ст. № 3 та турбінного
обладнання, на ТЕЦ-5 СВП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 5 169 675,47 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої
ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 4 308,06
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 861,61 тис. грн., всього з ПДВ 5 169,68 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0269%
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30.03.2017

2301.78

16004897

0.0144

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) про надання послуг з ремонту і технічному обслуговуванню електричної техніки,
апаратури та супутнього обладнання (ремонт генераторів ст. №№ 2, 4 та електротехнічного обладнання ТЕЦ-5 СВП
«КИЇВСЬКІ ТЕЦ») на суму 2 762 140,02 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 2 301,78
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 460,36 тис. грн., всього з ПДВ 2 762,14 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ:0,0144%

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5
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30.03.2017

1233.14

16004897

0.0077

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з капітального ремонту котла ПТВМ-50 № 5 РК
«М.Борщагівка» на суму 1 479 770,45 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 233,14
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 246,63 тис. грн., всього з ПДВ 1 479,77 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0077%
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30.03.2017

1279.97

16004897

0.008

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з капітального ремонту котла ПТВМ-50 № 1 РК «Відрадний»
на суму 1 535 964,01 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ
«КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 1 279,97
тис. грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 255,99 тис. грн., всього з ПДВ 1 535,96 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,008%
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30.03.2017

491.56

16004897

0.0031

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт із заміни трубної системи ОГЦ блока ст. № 3 на ТЕЦ-5 СВП
«КИЇВСЬКІ ТЕЦ» на суму 589 871,10 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ»
ПрАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».

№ з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення
ринкової вартості
майна або послуг,
Вартість активів
що є предметом
емітента за даними
правочину, до
Ринкова вартість майна або послуг, що
останньої річної
вартості активів
є предметом правочину (тис. грн)
фінансової
емітента за даними
звітності (тис. грн) останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)
3

4

5

ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 491,56 тис.
грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 98,31 тис. грн., всього з ПДВ 589,87 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0031%
15

30.03.2017

542.64

16004897

0.0034

Зміст інформації:
30.03.2017 Наглядовою радою ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» прийнято рішення про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю, а саме договору з ДОЧІРНІМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» (код ЄДРПОУ 32073085, місцезнаходження 04071, м.
Київ, провулок Електриків, буд. 15) на виконання робіт з середнього ремонту котла Борзиг ст. № СТ-2 СВП
«КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» на суму 651 168,83 грн. з ПДВ, та інших умовах відповідно до наданої ДП
«ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПрАТ КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ» конкурсної пропозиції.
Укладення договору відбувається відповідно до встановленої в ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» процедури конкурсних торгів,
за якими переможцем цих конкурсних торгів було визнано ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ».
ОЗНАКА ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ: Плачков Іван Васильович, як Голова Наглядової ради ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та як
кінцевий бенефіціарний власник ДП «ЕНЕРГОРЕМОНТ» ПАТ «КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ», відповідно до ч. 2 ст. 71
Закону України «Про акціонерні товариства» може бути особою, заінтересованою у вчиненні правочину.
Під час прийняття рішення Голова Наглядової ради Плачков І.В. утримався від голосування.
РИНКОВА ВАРТІСТЬ МАЙНА АБО ПОСЛУГ ЧИ СУМА КОШТІВ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ПРАВОЧИНУ: 542,64 тис.
грн. без ПДВ (ПДВ 20% - 108,53 тис. грн., всього з ПДВ 651,17 тис. грн.).
ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА СТАНОМ НА 31.12.2016: 16 004 897 тис. грн.
СПІВВІДНОШЕННЯ ГРАНИЧНОЇ СУКУПНОСТІ ВАРТОСТІ ПРАВОЧИНІВ ДО ВАРТОСТІ АКТИВІВ: 0,0034%

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00131305

за КОАТУУ

80382

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

10197

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01001,м.Київ, Площа Івана Франка, 5

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

7928

9111

0

первісна вартість

1001

46696

38208

0

накопичена амортизація

1002

38768

29097

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

800609

929301

0

Основні засоби:

1010

6529493

6467162

0

первісна вартість

1011

7803687

7964513

0

знос

1012

1274194

1497351

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

І. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

4016

4016

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

59041

50565

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

161567

161567

0

Усього за розділом І

1095

7562654

7621722

0

Запаси

1100

351368

306508

0

Виробничі запаси

1101

348682

304698

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

137

135

0

Товари

1104

2549

1675

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

6068327

6735182

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

290860

213380

0

з бюджетом

1135

60178

11148

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

60178

11148

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

730630

742571

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

258072

309741

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

19529

12208

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

ІІ. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

663279

807290

0

Усього за розділом ІІ

1195

8442243

9138028

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

16004897

16759750

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

27091

27091

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

3530185

3387334

0

Додатковий капітал

1410

1884273

1908645

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

218133

431276

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом І

1495

5659682

5754346

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

62762

32417

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

301522

257674

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

158095

155702

0

Цільове фінансування

1525

1500

1500

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

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

І. Власний капітал

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом ІІ

1595

523879

447293

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

773257

764455

0

за товари, роботи, послуги

1615

3841959

4625835

0

за розрахунками з бюджетом

1620

111475

92493

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

7126

7439

0

за розрахунками з оплати праці

1630

36455

38016

0

за одержаними авансами

1635

1698984

1540116

0

за розрахунками з учасниками

1640

556133

556133

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

85842

97317

0

Доходи майбутніх періодів

1665

56

56

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2710049

2836251

0

Усього за розділом ІІІ

1695

9821336

10558111

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

16004897

16759750

0

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2017 р.
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

9891380

7435643

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

( 9693155 )

( 7208231 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

198225

227412

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

80081

45760

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

( 40765 )

( 43287 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 135600 )

( 167723 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

101941

62162

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

5546

3122

Інші доходи

2240

45256

6450

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 61527 )

( 23040 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 2239 )

( 64398 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

88977

0

збиток

2295

(0)

( 15704 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

18685

35720

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

70292

0

збиток

2355

(0)

( 51424 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

70292

-51424

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

5961233

4073116

Витрати на оплату праці

2505

272781

246169

Відрахування на соціальні заходи

2510

56091

51455

Амортизація

2515

231121

208191

Інші операційні витрати

2520

338553

330273

Разом

2550

6859779

4909204

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

10996635

7942729

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

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

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

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

16654

23459

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 9923110 )

( 8178517 )

Праці

3105

( 231398 )

( 210937 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 56053 )

( 60313 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 288752 )

( 84903 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

( 21684 )

( 60439 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

492292

628921

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

1086

3596

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

0

226243

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 375828 )

( 364722 )

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)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

374742

134883

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

20667

873099

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

( 13 )

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
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 86548 )

( 25960 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

65881

847126

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

51669

83322

Залишок коштів на початок року

3405

258072

151037

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

309741

234359

Примітки

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 04 | 01
число)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

І. 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)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
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

ІІ. 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:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
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

ІІІ. 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

-

Керівник

Т.В. Грязнова

Головний бухгалтер

В.В. Гаврилюк

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО"

2017 | 04 | 01

за ЄДРПОУ

00131305

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

27091

3530185

1884273

0

218133

0

0

5659682

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

27091

3530185

1884273

0

218133

0

0

5659682

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

70292

0

0

70292

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

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

-142851

24372

0

142851

0

0

24372

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-142851

24372

0

213143

0

0

94664

Залишок на
кінець року

4300

27091

3387334

1908645

0

431276

0

0

5754346
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» та його діяльність
ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (далі «Компанія») – акціонерне товариство, створене відповідно до
законодавства України у 1995 р. шляхом об’єднання окремих підприємств з виробництва тепло- та
електроенергії, розташованих у м. Києві.
У грудні 2011 року у ході державної приватизації 25% статутного капіталу Компанії було
придбано DTEK Holdіngs Lіmіted, в результаті чого загальний контрольний пакет акцій, що
належить DTEK Holdіngs Lіmіted збільшився на той час до 54,0928 %. Станом на 31 березня 2017
року DTEK Holdіngs Lіmіted належить 25%+1 акція статутного капіталу Компанії, DTEK ENERGY
B.V. – 29,0928 %, 18,3035 % статутного капіталу належить ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». Частка держави
в особі Фонду державного майна України становить 25%+1 акція статутного капіталу.
Станом на 31 березня 2017 р. єдиною дочірньою компанією Компанії було ТОВ “ЛАД” з часткою
участі 93% (2016 р.: 93%). Основним напрямом діяльності дочірньої компанії є надання страхових
послуг.
Компанія є цілісним господарським комплексом, що виробляє, постачає і розподіляє весь обсяг
електроенергії у місті Києві. Підприємство займає монопольне положення на київському ринку
електроенергії. Крім цього, “КИЇВЕНЕРГО” постачає значну частину теплової енергії у місті
Києві.
Юридична адреса Компанії – пл. І. Франка, 5, 01001, м. Київ, Україна.
Станом на 31 березня 2017р. кількість працівників Компанії складала 10 259 (на 31 грудня 2016
р:10 746).
Безперервність діяльності
Станом на 31 березня 2017 року дефіцит чистого оборотного капіталу Компанії становив 1 420 083
тисяч гривень (на 31 грудня 2016 року дефіцит чистого оборотного капіталу Компанії – 1 379 093
тисяч гривень). У січні-березні 2017 році Компанія отримала прибуток у сумі 70 292 тисячі
гривень та мала чисте надходження грошових коштів за основною діяльністю у сумі 492 292 тисяч
гривень.
Ця фінансова звітність була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної
діяльності, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань в ході звичайної
діяльності.
2 Умови, в яких працює Компанія
В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для ринкової економіки, що зароджується, у
тому числі відносно висока інфляція та високі процентні ставки.
Починаючи з кінця 2013 року політична ситуація в Україні переживала нестійкість з багато
кількісними протестами, продовжується політична невизначеність, що призвело до погіршення
державної економіки, волатильності фінансових ринків і стрімкій девальвації національної валюти
по відношенню до інших іноземних валют (з початку 2014 року). Національний банк України,
серед інших мір, вводив певні обмеження на покупку іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні може мати різні тлумачення, та дуже часто
змінюється. Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, яких вживає Уряд, а також від змін у податковій,
юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Для визначення резервів на знецінення керівництво бере до уваги економічні фактори, що
існували на кінець звітного періоду. Резерви на знецінення дебіторської заборгованості
визначаються за допомогою аналізу її вікової структури та аналізу платоспроможності окремих
дебіторів. Такий підхід базується на визначенні збитків від знецінення у звітному періоді на основі
минулих подій, та забороняє визнавати збитки, які б могли виникнути у результаті майбутніх
подій, незалежно від вірогідності таких майбутніх подій.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а

також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан
Компанії. Керівництво впевнене, що воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення
стабільної діяльності та розвитку Компанії.
3 Основні принципи облікової політики
Основа підготовки інформації. Ця фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (“МСФЗ”).
Валюта подання. Якщо не зазначено інше, усі суми у цій фінансовій звітності подані у
національній валюті України – гривні.
Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є гривня. Монетарні активи і
зобов’язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту Компанії за офіційним
обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на відповідні звітні дати. Операції,
деноміновані у валютах, що відрізняються від функціональної валюти, перераховуються у
функціональну валюту із використанням курсу обміну, чинного на дату проведення операції.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті розрахунків по операціях і
перерахунку монетарних активів і зобов’язань у функціональну валюту Компанії за обмінними
курсами НБУ на кінець року, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік. Перерахунок за
курсами на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, в тому числі до інвестицій у
капітал. Вплив змін курсу обміну на справедливу вартість дольових цінних паперів обліковується
як частина прибутку або збитків від зміни справедливої вартості.
Основні засоби. Компанія обліковує основні засоби за переоціненою вартістю. Подальші
надходження основних засобів обліковуються за первісною вартістю. Первісна вартість об’єкту
основних засобів включає витрати, безпосередньо пов’язані з його придбанням. Первісна вартість
активів, створених самою Компанією, складається з вартості матеріалів, прямих витрат на оплату
праці та відповідної частини виробничих накладних витрат.
Збільшення балансової вартості внаслідок переоцінки показується за кредитом в інших резервах у
капіталі через інший сукупний дохід. Зменшення балансової вартості активу, яке компенсує
попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, відноситься на інші резерви у
капіталі через інший сукупний дохід. Всі інші випадки зменшення балансової вартості відноситься
на фінансовий результат. Однак, якщо збиток від знецінення того самого переоціненого активу
раніше був визнаний у складі фінансового результату, сторно цього збитку від знецінення також
визнається у складі фінансового результату. Щороку різниця між сумою амортизації,
розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, яка відноситься на фінансовий
результат, та сумою амортизації, розрахованою на основі первісної вартості активу, переноситься
з інших резервів на нерозподілений прибуток.
Витрати на заміну тих компонентів об’єкта основних засобів, які визнаються окремо,
капіталізуються, а балансова вартість замінених компонентів списується. Інші подальші витрати
капіталізуються лише у випадку, якщо вони призводять збільшення майбутніх економічних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобів. Усі інші витрати визнаються у звіті про фінансові
результати у складі витрат у тому періоді, в якому вони понесені.
Визнання основних засобів припиняється після їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очікується, не принесе майбутніх економічних вигод. Прибуток та збитки від вибуття активів
визначаються шляхом порівняння суми надходжень із балансовою вартістю активів та визнаються
у звіті про фінансові результати. Якщо переоцінені активи продаються, суми, включені до інших
резервів, переносяться на нерозподілений прибуток.
Амортизація. Незавершене будівництво не амортизується та являє собою вартість основних
засобів (включаючи аванси постачальникам), будівництво яких ще не завершене. Амортизація
інших об’єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного
зменшення первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх
експлуатації за наступними нормами:
Строки експлуатації (у роках)
Будівлі та споруди від 15 до 50
Виробниче обладнання від 5 до 30

Меблі, офісне та інше обладнання від 5 до 12
Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній момент
від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації
даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку
корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю, якщо Компанія має намір
використовувати актив до кінця фізичного строку його експлуатації. Ліквідаційна вартість активів
та строк їх експлуатації переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У
випадку знецінення основних засобів їхня балансова вартість зменшується до вартості
використання або до справедливої вартості мінус витрати на продаж, залежно від того, яка з них
більша.
Активи, отримані від Київської міської державної адміністрації. Відповідно до договору,
укладеного між Компанією та Київською міською державною адміністрацією, Компанія отримує
окремі об’єкти основних засобів в оперативне управління. Оскільки переважно всі ризики та
вигоди володіння передаються Компаніїі, ці активи визнаються у консолідованому балансі
Компанії у момент їх отримання.
Оренда. Оренда, за якої значна частина ризиків та вигод від володіння залишаються за
орендодавцем, класифікується як оперативна оренда. Платежі за оперативною орендою (за
вирахуванням будь-яких матеріальних стимулів, отриманих від орендодавця), відносяться на
фінансовий результат рівними сумами протягом строку дії оренди.
Класифікація фінансових активів. Компанія класифікує свої фінансові активи за категоріями
оцінки: (а) кредити та дебіторська заборгованість; (б) фінансові активи для подальшого продажу.
Кредити та дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка
виникає тоді, коли Компанія надає грошові кошти, товари або послуги безпосередньо дебітору, за
винятком дебіторської заборгованості, яка створюється без наміру продажу негайно або у
найближчому майбутньому, чи дебіторської заборгованості, яка котирується на активному ринку.
Кредити та дебіторська заборгованість переважно включають кредити, дебіторську заборгованість
за основною діяльністю та іншу дебіторську заборгованість. Всі інші фінансові активи включено
до категорії для подальшого продажу.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Початкове визнання фінансових інструментів. Основні фінансові інструменти Компанії
включають інвестиції для подальшого продажу, кредити та позикові кошти, грошові кошти та їх
еквіваленти, а також короткострокові депозити. У Компанії також є інші фінансові інструменти,
наприклад, дебіторська заборгованість за основною діяльністю та кредиторська заборгованість за
основною діяльністю, які виникають безпосередньо у зв’язку з її основною діяльністю.
Усі інші фінансові активи та зобов’язання Компнії спочатку визнаються за справедливою вартістю
плюс витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості
при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні
визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною угоди,
підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що
спостерігаються на ринку, або метод оцінки, який у якості базових даних використовує лише дані
з відкритих ринків.
Усі операції із придбання або продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом
періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (угоди «звичайної» купівлі-продажу),
визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія зобов’язується здійснити
поставку фінансового активу. Всі інші операції із придбання або продажу визнаються на дату
розрахунку, при цьому зміна вартості за період між датою прийняття зобов’язань та датою
розрахунку не визнається щодо активів, відображених за первісною або амортизованою вартістю, і
визнається у складі капіталу щодо активів, які відносяться до категорії активів для подальшого
продажу.
Подальша оцінка фінансових інструментів. Після початкового визнання фінансові зобов’язання,
кредити та дебіторська заборгованість Компанії оцінюються за амортизованою вартістю.
Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної процентної ставки, а
для фінансових активів визначається за вирахуванням будь-яких збитків від знецінення. Премії та

дисконти, в тому числі початкові витрати на проведення операції, включаються до балансової
вартості відповідного інструмента та амортизуються із використанням ефективної процентної
ставки інструмента.
Справедливою вартістю фінансових активів та зобов’язань зі строком менше одного року
вважається їх номінальна вартість за вирахуванням розрахункових коригувань за кредитом.
Справедлива вартість фінансових зобов’язань визначається на основі майбутніх грошових потоків
за договором, дисконтованих із застосуванням поточних ринкових процентних ставок для
подібних фінансових інструментів, інформація про які є доступною для Компанії.
Прибуток та збитки від зміни справедливої вартості інвестицій для подальшого продажу
визнаються безпосередньо у складі капіталу. Для оцінки справедливої вартості фінансових
інструментів Компанія використовує різні методики та робить припущення, що базуються на
ринкових умовах, які існують станом на звітну дату.
У випадку продажу активів для подальшого продажу або вибуття іншим чином, до розрахунку
чистого прибутку від такої операції включається кумулятивний прибуток або збиток, визнаний у
складі капіталу. Якщо у складі капіталу було визнане зменшення справедливої вартості активів
для подальшого продажу і існують об’єктивні ознаки знецінення активів, визнаний у складі
капіталу збиток переноситься з капіталу та включається до розрахунку чистого прибутку, навіть
якщо визнання активів не припинилося.
Збитки від знецінення визнаються у звіті про фінансові результати по мірі їх понесення в
результаті однієї або кількох подій, що відбулися після початкового визнання інвестицій для
подальшого продажу. Значне або тривале зниження справедливої вартості фінансового
інструменту до рівня, нижчого за його первісну вартість, є свідченням того, що такий фінансовий
інструмент є знеціненим. Накопичений збиток від знецінення, що оцінюється як різниця між
вартістю придбання та поточною справедливою вартістю мінус будь-який збиток від знецінення
активу, раніше визнаний у звіті про фінансові результати, вилучається з капіталу та визнається у
звіті про фінансові результати.
Збитки від знецінення дольових інструментів, визнані у звіті про фінансові результати, не
сторнуються. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструменту для
подальшого продажу збільшується і це збільшення може бути об’єктивно віднесене до події, яка
відбулась після визнання збитку від знецінення у звіті про фінансові результати, то збиток від
знецінення сторнується через звіт про фінансові результати поточного періоду.
Резерв на знецінення кредитів та дебіторської заборгованості створюється у випадках, коли існує
об‘єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати повну суму заборгованості відповідно
до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність того, що до дебітора будуть
застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а також непогашення або
недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про те, що дебіторська
заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву – це різниця між балансовою
вартістю активу та приведеною вартістю розрахункових майбутніх грошових потоків. Балансова
вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про
фінансові результати. Якщо дебіторська заборгованість є такою, що не може бути повернута, вона
списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість. Повернення раніше списаних сум
кредитується у звіті про фінансові результати.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінансових активів, коли
(і) активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою
чинність, або (іі)
Компанія передала, в основному, всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або (ііі)
Компанія не передала та не залишила, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але
припинила здійснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливості повністю продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.
Податки на прибуток. У цій фінансовій звітності податки на прибуток показані відповідно до
вимог законодавства України, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну

дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та відстрочене оподаткування та
відображаються у звіті про фінансові результати, якщо тільки вони стосуються операцій, які
відображені у цьому самому або іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у
складі капіталу. У цьому випадку податок також визнається в інших сукупних доходах або
безпосередньо у складі капіталу, відповідно.
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди.
Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою
активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю у фінансовій звітності. Відповідно до
виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових
різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є об’єднанням
компаній.
Суми відстрочених податків визначаються із використанням ставок оподаткування, які були
введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується,
застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані
перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише в тому
обсязі, в якому існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна
буде реалізувати тимчасові різниці.
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю або
чистою вартістю реалізації, залежно від того, яка з них менша. Вартість палива визначається за
методом середньозваженої вартості, а вартість інших категорій запасів – за методом перших
надходжень (метод ФІФО). Чиста вартість реалізації – це розрахункова ціна реалізації у ході
нормального ведення бізнесу за вирахуванням витрат на доведення запасів до завершеного стану
та витрат на збут.
Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша
дебіторська заборгованість спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому
оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за
мінусом резервів на знецінення. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості створюється у
тому випадку, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всю суму
заборгованості відповідно до первинних умов. Суттєві фінансові труднощі дебітора, ймовірність
того, що до дебітора будуть застосовані процедури банкрутства або фінансової реорганізації, а
також непогашення або недотримання строків погашення дебіторської заборгованості свідчать про
те, що дебіторська заборгованість за основною діяльністю є знеціненою. Сума резерву являє
собою різницю між балансовою вартістю активу та поточною вартістю оціночних майбутніх
грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартість активу зменшується за рахунок відповідного резерву, а сума збитку визнається у звіті про
фінансові результати. Якщо дебіторська заборгованість за основною діяльністю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву під дебіторську заборгованість за
основною діяльністю. Повернення раніше списаних сум кредитується у звіті про фінансові
результати.
Передоплати. Передоплати обліковуються за первісною вартістю мінус резерв на знецінення.
Передоплати відносяться до категорії довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було
здійснено передоплату, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних
активів. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток після отримання послуг, за які
вони були здійснені, а передоплати за товари капіталізуються у складі собівартості отриманих
товарів. Якщо існує свідчення того, що товари або послуги, за які видана передоплата, не будуть
отримані, відповідне знецінення визнається у звіті про фінансові результати.
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти,

депозити до запитання в банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції, первісний
термін розміщення яких не перевищує трьох місяців. Грошові кошти та їх еквіваленти
відображаються за номінальною вартістю. Ліквідні монетарні активи показані за справедливою
вартістю, яка приблизно дорівнює їх балансовій вартості. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів при підготовці звіту про рух грошових
коштів. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обміняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймні дванадцяти місяців після звітної дати, включено до складу
інших необоротних активів.
3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Акціонерний капітал. Прості акції класифіковані як капітал.
Дивіденди. Дивіденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капіталу, тільки якщо вони
оголошені до чи на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається у примітках до
фінансової звітності, якщо вони запропоновані до звітної дати або запропоновані чи оголошені
після звітної дати, але до ухвалення фінансової звітності до випуску.
Податок на додану вартість (ПДВ). ПДВ в Україні стягується за двома ставками: 20% при продажу
на території Україні та імпорті товарів, робіт чи послуг та 0% при експорті товарів та виконанні
робіт або наданні послуг за межі України. Податкове зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі
ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає на дату відвантаження товарів клієнту або на
дату надходження коштів від клієнта залежно від того, яка подія відбулася раніше. Відповідно до
норм Податкового Кодексу України з 01 січня 2016 року Компанія використовує касовий метод
обліку ПДВ за операціями з постачання, передачі та розподілу електричної та теплової енергії.
Позикові кошти та інші зобов’язання. Позикові кошти та інші зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартістю за вирахуванням понесених витрат на здійснення операції. Позикові
кошти обліковуються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах відносяться на витрати на пропорційно-часовій основі із
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанія капіталізує витрати по позикових
коштах у складі собівартості кваліфікаційного активу. Позикові кошти показуються у складі
поточних зобов’язань, крім випадків, коли у Компанії є безумовне право відстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймні на 12 місяців після звітної дати.
Аванси отримані. Аванси отримані обліковуються у розмірі початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша
кредиторська заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов’язання за
договором, спочатку визнається за справедливою вартістю, а у подальшому оцінюється за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та відрахувань. Резерви зобов’язань та відрахувань визнаються, коли
Компанія має теперішнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результаті минулих подій,
існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання потрібно буде вилучити ресурси, а суму
цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. Коли існують декілька схожих
зобов’язань, імовірність того, що для їх погашення знадобиться відтік грошових коштів,
визначається для всього класу таких зобов’язань. Резерв визнається, навіть коли ймовірність
відтоку грошових коштів щодо будь-якої позиції, включеної до одного й того ж класу зобов’язань,
є незначною.
Резерви оцінюються за поточною вартістю витрат, що, як очікується, будуть необхідними для
погашення зобов’язань, із використанням процентної ставки (до оподаткування), яка відображає
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, притаманні зобов’язанню. Збільшення
резерву з плином часу визнається як процентні витрати.
Коли Компанія очікує, що резерв буде відшкодовано, наприклад, відповідно до договору
страхування, сума відшкодування визнається окремим активом і лише у випадку, якщо
відшкодування значною мірою гарантоване.
Визнання доходів. Компанія реалізує всю електроенергію, вироблену її енергогенеруючими
потужностями, Державному підприємству «Енергоринок», державному монополісту у сфері
розподілу електроенергії, за цінами, визначеними на основі розрахунково-аналітичного метода
прогнозованої оптової ціни, який використовує Національна комісія, що здійснює державне

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, без ПДВ.
Компанія купує електроенергію у ДП «Енергоринок» та реалізує її кінцевим споживачам.
Виручка від продажу електроенергії та теплоенергії – це вартість обсягу електроенергії та
теплоенергії, поставленої протягом року, до якого включається розрахунковий обсяг, поставлений
споживачам протягом періоду з дати останнього зняття показників лічильника до кінця звітного
періоду.
Визнання витрат. Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої
продукції включає ціну закупівлі, транспортні витрати, комісійні та інші відповідні витрати.
Фінансові доходи та витрати. Фінансові доходи та витрати включають процентні витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсійного зобов’язання і прибутки та збитки від
курсової різниці.
Всі процентні та інші витрати за позиковими коштами відносяться на витрати із використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентні доходи визнаються по мірі нарахування з урахуванням ефективної доходності активу.

3 Основні принципи облікової політики (продовження)
Винагороди працівникам. План із встановленими внесками. Компанія бере участь в обов’язковому
державному пенсійному плані із встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на
пенсію працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для здоров’я
умовами. Компанія також здійснює одноразові виплати при виході на пенсію на певних умовах.
Зобов’язання, визнане у балансі у зв’язку з пенсійним планом із встановленими виплатами, являє
собою дисконтовану вартість зобов’язання за планом із встановленими виплатами на звітну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуаріями за
методом прогнозованої умовної одиниці. Поточна вартість зобов’язання за пенсійним планом із
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
відтоку грошових коштів із застосуванням процентних ставок за високоякісними корпоративними
облігаціями, деномінованими у тій самій валюті, в якій здійснюються виплати, і строк погашення
яких приблизно відповідає строку вказаного зобов’язання. Актуарні прибутки та збитки, що
виникають внаслідок коригувань та змін в минулих актуарних припущеннях, відносяться на інший
сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Вартість минулих послуг працівників негайно визнається у звіті про фінансові результати.
4 Основні облікові оцінки та судження, що використовувались при застосуванні облікової
політики
Компанія робить оцінки та припущення, які впливають на суми, визнані у фінансовій звітності.
Розрахунки та судження постійно оцінюються і базуються на попередньому досвіді керівництва та
інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються
обґрунтованими за існуючих обставин. Крім вказаних оцінок, керівництво Компанії також
використовує певні професійні судження при застосуванні принципів облікової політики.
Професійні судження, які чинять найбільш суттєвий вплив на суми, що відображаються у
фінансовій звітності, та оцінки, результатом яких можуть бути значні коригування балансової
вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають:
Припущення про подальшу безперервну діяльність. Керівництво вважає, що Компанія буде
продовжувати діяльність як безперервно діюче підприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних намірах та фінансовому стані Компанії (Примітка 1).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє різні
тлумачення.
Початкове визнання операцій з пов’язаними сторонами. У ході звичайної діяльності Компанія
здійснює операції з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає обліковувати фінансові
інструменти при початковому визнанні за справедливою вартістю. За відсутності активного ринку
таких операцій, для того щоб визначити, чи здійснювались такі операції за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професійні судження. Підставою для таких суджень є

ціноутворення щодо подібних видів операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної
процентної ставки.
Знецінення основних засобів. На кожну звітну дату Компанія визначає наявність об’єктивних
ознак знецінення основних засобів. Якщо такі об’єктивні ознаки існують, Компанія оцінює
відновлювану вартість активу. Вартість відшкодування активу – це справедлива вартість активу
або одиниці, що генерує грошові кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартість
використання активу, залежно від того, яка з них більша. Вартість відшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадків, коли від активу не надходять грошові потоки, що є
значною мірою незалежними від грошових потоків, що надходять від інших активів або груп
активів. Для цього необхідно розраховувати корисну вартість одиниць, що генерують грошові
кошти, на які віднесений об’єкт основних засобів. Для розрахунку корисної вартості Компанія
повинна здійснити оцінку очікуваних майбутніх грошових потоків від одиниці, що генерує
грошові кошти, а також обрати відповідну ставку дисконту, необхідну, щоб обчислити приведену
вартість цих грошових потоків.
Продовження тексту приміток
5 Запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень
Наступні нові стандарти та зміни, що мають відношення до фінансової звітності Компанії та були
прийняті Європейським Союзом, вперше діють у фінансовому році, починаючи з 1 січня 2016
року або після цієї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фінансову звітність:
• Зміни в МСБО 1: Ініціатива з розкриття (випущені 18 грудня 2014 року; застосовуються до
річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати);
• Зміни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методів зносу та амортизації (випущені
12 травня 2014 року; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або
після цієї дати);
• Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (випущені 25 вересня 2014; застосовуються до
річних періодів, які починаються з 1 січня 2016 року або після цієї дати).
Наступні нові стандарти, що мають відношення до фінансової звітності Компанії, були випущені,
але не прийняті Європейським Союзом або не діють у фінансовому році, починаючи з 1 січня 2016
року або після цієї дати:
5 Запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень (продовження)
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до
річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати);
• МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до річних
періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати);
• МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 січня 2016 року; застосовується до річних періодів, які
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати);
• Зміни в МСБО 7: Ініціатива з розкриття (випущені 29 січня 2016 року; застосовуються до річних
періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати);
• Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2014-2016 рр. (випущені 8 грудня 2016; застосовуються до
річних періодів, які починаються з 1 січня 2017 року або після цієї дати);
• Зміни в МСБО 12: Визнання відстрочених податкових активів на невикористаних збитках
(випущені 19
січня 2017 року; застосовується до річних періодів, які починаються з 1 лютого 2015 року або
після цієї дати);
• КТМФЗ Інтерпретація 22: Розгляд операцій з авансових платежів в іноземній валюті (випущені 8
грудня 2016; застосовуються до річних періодів, які починаються з 1 лютого 2018 року або після
цієї дати).
На даний час Компанія оцінює вплив прийняття цих нових стандартів на її фінансову звітність.
6 Залишки та операції з пов’язаними сторонами
Визначення пов’язаних сторін наведене в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати іншу,
знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону при

прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку відносин, що
можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих
відносин, а не лише їх юридичній формі. Інші пов’язані сторони представлені компаніями, з якими
Компанія має значну концентрацію операцій, але не має спільного контролю.
Далі подана інформація про характер відносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанія
проводила значні операції або мала значні залишки по операціях станом на 31 березня 2017 року.
Станом на 31 березня залишки по операціях з пов’язаними сторонами були такими:
31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
У тисячах гривень Державні підприємства Компанії під спільним контролем основного акціонера
Державні підприємства Компанії під спільним контролем основного акціонера
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 1 967 844
32 683 1 740 610 107 373
Грошові кошти та їх еквіваленти – поточний рахунок 13 832 185 796 27 466 121 756
Небанківські позикові кошти - (829 835) - (821 316)
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість (3 944
624) (2 279 195) (3 418 997) (2 196 694)
Статті доходів та витрат за операціями з пов’язаними сторонами були такими:
січень-березень 2017 р. січень-березень 2016 р.
У тисячах гривень Державні підприємства Компанії під спільним контролем основного акціонера
Державні підприємства Компанії під спільним контролем основного акціонера
Реалізація електроенергії ДП «Енергоринок» 1 824 408 - 1 575 780 Реалізація електроенергії, теплової енергії та інших послуг 357 764 - 201 963 Придбання матеріалів та послуг 78 094 15 343 44 722 12 803
Закупівлі газу та мазуту 4 203 195 1 539 227 2 630 588 1 245 227
Придбання електроенергії у ДП «Енергоринок» 3 009 740 - 2 504 987 Процентні витрати за кредитом, отриманим від пов’язаної сторони - 15 048 - 14 693
7 Рядок 1000 «Нематеріальні активи», 1005 «Незавершені капітальні інвестиції», рядок 1010
«Основні засоби»
У балансовій вартості основних засобів та нематеріальних активів відбулися такі зміни:
У тисячах гривень Будівлі та споруди Виробниче обладнання Меблі, офісне та інше обладнання
Незавер-шене будів-ництво Нематеріальні активи Всього
На 1 січня 2016 р. 5 003 942 1 506 944 128 013 755 279 9 249 7 403 427
Переоцінена вартість 5 332 526 1 606 985 147 017 755 279 41 158 7 882 965
Накопичений знос (328 584) (100 041) (19 004) - (31 909) (479 538)
Залишкова вартість на 1 січня 2016 р. 5 003 942 1 506 944 128 013 755 279 9 249 7 403 427
Надходження 221 041 213 463 33 489 349 607 6 673 824 273
Вибуття (14 409) (1 946) (1 293) (1 627) (1 062) (20 337)
Амортизаційні відрахування (601 095) (212 154) (49 152) - (6 932) (869 333)
Переведення в іншу категорію 129 624 172 655 371 (302 650) - Інший рух ОЗ (864) (18) 882 - - На 31 грудня 2016 р.
Переоцінена вартість 5 655 002 1 990 483 158 202 800 609 46 696 8 650 989
Накопичений знос (916 763) (311 539) (45 892) - (38 768) (1 312 959)
Залишкова вартість на 31 грудня 2016 р. 4 738 239 1 678 944 112 310 800 609 7 928 7 338 030
Надходження 64 448 30 812 9 846 192 078 3 720 300 904

Вибуття (415) (56) (1 001) - (767) (2 239)
Амортизаційні відрахування (154 713) (62 527) (12 111) - (1 770) (231 121)
Переведення в іншу категорію 28 967 32 592 881 (62 440) - Інший рух ОЗ 631 308 7 (946) - Залишкова вартість на 31 березня 2017 р. 4 677 157 1 680 073 109 932 929 301 9 111 7 405 574
На 31 березня 2017 р.
Переоцінена вартість 5 748 318 2 053 922 162 273 929 301 38 208 8 932 022
Накопичений знос (1 071 161) (373 849) (52 341) - (29 097) (1 526 448)
Залишкова вартість на 31 березня 2017 р. 4 677 157 1 680 073 109 932 929 301 9 111 7 405 574
7 Рядок 1000 «Нематеріальні активи», 1005 «Незавершені капітальні інвестиції», рядок 1010
«Основні засоби» (продовження)
Станом на 31 березня 2017 р. залишкова вартість основних засобів, що є власністю держави та
Київської міської державної адміністрації, якими користується Компанія і які були визнані у
балансі, склала 3 727 444 тис. грн.
(31 грудня 2016 р.: 3 820 452 тис. грн.)
Компанія залучала акредитованого незалежного оцінювача для визначення справедливої вартості
основних засобів. При визначенні справедливої вартості основних засобів були застосовані
наступні методики: дохідний підхід, порівняльний (ринковий) та затратний підходи. Дата
переоцінки – 01 липня 2015 р.
У січні-березні 2017 року витрати на амортизацію у сумі 224 924 тисяч гривень (у січні-березні
2016 року –
201 969 тисяч гривень) були включені до складу собівартості реалізованої продукції, 4 922 тисячі
гривень (у січні-березні 2016 року – 4 925 тисяч гривень) – до складу адміністративних витрат, 1
275 тисячі гривень (у січні-березні 2016 року – 1 297 тисячі гривень) – до складу інших
операційних витрат.
8 Рядок 1035 «Інші фінансові інвестиції»
У тисячах гривень 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Інвестиції для подальшого продажу 4 016 4 016
Всього фінансових інвестицій 4 016 4 016
9 Рядок 1101 «Виробничі запаси», рядок 1103 «Готова продукція», рядок 1104 «Товари»
У тисячах гривень 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Паливо 242 852 307 934
Сировина та матеріали 42 787 29 369
Запасні частини 13 488 7 442
Готова продукція 135 137
Товари 1 675 2 549
Інші ТМЦ 5 571 3 937
Всього товарно-матеріальних запасів 306 508 351 368
Станом на 31 березня 2017 року товарно-матеріальні запаси показані за вирахуванням резерву на
знецінення у сумі 6 359 тисяча гривень (на 31 грудня 2016 року – 6 331 тисяча гривень). Чиста
зміна суми резерву на знецінення запасів за січень-березень 2017 року – нарахування резерву у
сумі 28 тисяч гривень.
10 Рядок 1040 «Довгострокова дебіторська заборгованість», 1125 «Дебіторська заборгованість за
товари, роботи, послуги», рядок 1135 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»,
рядок 1130 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами», рядок 1155
«Інша поточна дебіторська заборгованість», рядок 1190 «Інші оборотні активи»
У тисячах гривень 31 березня 2017р. 31 грудня 2016 р.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю 7 328 733 6 607 783
Інша дебіторська заборгованість 143 663 131 748
Резерв на знецінення фінансових активів (660 574) (598 029)

Всього фінансових активів 6 811 822 6 141 502
Передоплати за товари та послуги 213 380 290 860
Податковий кредит з ПДВ незадекларований 806 331 662 639
Дебіторська заборгованість з податку на прибуток 11 148 60 178
Компенсація покращень основних засобів від КМДА 716 496 716 496
Інші грошові документи 959 640
Всього нефінансових активів 1 748 314 1 730 813
Всього дебіторської заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості 8
560 136 7 872 315
Уся дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість
деномінована в гривнях.
Продовження тексту приміток
11 Рядок 1165 «Гроші та їх еквіваленти»
У тисячах гривень 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Грошові кошти на банківських рахунках у гривнях 309 741 258 072
Всього грошових коштів та їх еквівалентів 309 741 258 072
Усі кошти на банківських рахунках не прострочені та не знецінені.
Компанія не надавала грошові кошти та їх еквіваленти у заставу як забезпечення позикових
коштів.
12 Рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал», рядок 4290 «Інші зміни у капіталі»
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рр. випущений акціонерний капітал Компанії
складався з 108 364 280 звичайних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Одна акція дає
право одного голосу.
Стосовно рядка 4290 Звіту про власний капітал:
- зміна капіталу у дооцінках та нерозподіленого прибутку у сумі 142 851 тисячі гривень
складається з суми
реалізованого резерву переоцінки за січень-березень 2017 року
- зміна додаткового капіталу у сумі 24 372 тисячі гривень складається з суми отриманих основних
засобів
згідно Угоди з Київською міською державною адміністрацією
13 Рядок 1515 «Інші довгострокові зобов’язання», рядок 1610 «Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями»
У тисячах гривень 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Довгострокові
Реструктуризована заборгованість перед ДП «Енергоринок» 1 816 1 958
Реструктуризована заборгованість перед НАК Нафтогаз України 94 291 137 997
Інша заборгованість 161 567 161 567
Всього довгострокових інших фінансових зобов’язань 257 674 301 522
Поточні
Реструктуризована заборгованість перед ДП «Енергоринок» 983 983
Реструктуризована заборгованість перед НАК Нафтогаз України 49 796 54 637
Реструктуризована заборгованість перед іншими компаніями 54 786 53 501

Кредити від небанківських організацій 658 890 664 136
Всього поточних інших фінансових зобов’язань 764 455 773 257
Всього інших фінансових зобов’язань 1 022 129 1 074 779
Сума реструктуризованої заборгованості визнана та представлена у цій фінансовій звітності за
поточною вартістю, дисконтованою за ефективними процентними ставками.
14 Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги», рядок 1630
«Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці», рядок 1640 «Поточна
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками», рядок 1690 «Інші поточні
зобов'язання»
У тисячах гривень 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю 4 566 751 3 767 829
Кредиторська заборгованість за придбані основні засоби 59 084 74 130
Дивіденди до виплати 556 133 556 133
Всього фінансової кредиторської заборгованості 5 181 968 4 398 092
Нараховані витрати на судові процеси 1 672 43 756
Податкові зобов’язання з ПДВ незадекларовані 989 085 859 505
Заробітна плата 38 016 36 455
Нараховані відсотки за кредитами від небанківських організацій 170 945 157 180
Зобов’язання з відступлення права вимоги 699 435 699 435
Поворотна фінансова допомога 961 582 930 915
Інша кредиторська заборгованість 13 532 19 258
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість 8 056
235 7 144 596
Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рр. вся кредиторська заборгованість за основною
діяльністю деномінована у гривнях.
Дивіденди до виплати в основній частині стосуються 2013 та 2014 року.
15 Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом», рядок 1625
«Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування»
У тисячах гривень 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Податки на заробітну плату 7 439 7 126
Заборгованість зі сплати ПДВ 50 701 72 641
Інше 41 792 38 834
Всього податків до сплати 99 932 118 601
16 Рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Електрична енергія, реалізована кінцевим споживачам 3 364 345 2 711 805
Теплопостачання 4 643 205 3 116 102
Електрична енергія, реалізована ДП «Енергоринок» 1 824 408 1 575 780
Інша реалізація 59 422 31 956
Всього чистий дохід 9 891 380 7 435 643
17 Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року

Електрична енергія, придбана у ДП “Енергоринок” 3 009 740 2 504 987
Вартість газу 5 185 099 3 865 601
Вартість мазуту 557 323 10 214
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 289 977 273 815
Амортизація основних засобів 224 924 201 969
Ремонт і обслуговування основних засобів 14 834 12 893
Податки, крім податку на прибуток 55 800 39 770
Сировина та матеріали 235 256 196 427
Інше 120 202 102 555
Всього собівартість 9 693 155 7 208 231
18 Рядок 2120 «Інші операційні доходи»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Дохід надання допоміжних послуг 24 163 25 212
Дохід від відновлення резерву судових позовів 42 427 Штрафи та пені отримані 5 182 14 004
Дохід від вибуття матеріалів 6 342 4 817
Дохід від списання кредиторської заборгованості 401 23
Інші доходи 1 566 1 704
Всього інші операційні доходи 80 081 45 760
19 Рядок 2130 «Адміністративні витрати»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Витрати на персонал, включаючи податки на заробітну плату 28 907 30 120
Амортизація основних засобів 4 922 4 925
Податки, крім податку на прибуток 1 684 1 718
Вартість професійних послуг 2 279 3 249
Банківські послуги 88 34
Транспортні витрати 1 009 1 028
Інше 1 876 2 213
Всього адміністративні витрати 40 765 43 287
20 Рядок 2180 «Інші операційні витрати»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Собівартість реалізованих послуг 11 804 11 859
Собівартість реалізованих запасів 3 522 3 332
Відрахування до профкому 1 394 1 278
Нараховані штрафи і пені 900 11 554
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості 68 282 118 420
Невідшкодований податковий кредит з ПДВ 18 161 Обслуговування соціальних активів 2 794 3 741
Матеріальна допомога 12 456 7 311
Інші витрати 16 287 10 228
Всього інші операційні витрати 135 600 167 723
Продовження тексту приміток
21 Рядок 2220 «Інші фінансові доходи» та рядок 2250 «Фінансові витрати»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Процентні доходи
2 554
2 819

Дисконтування фінансових активів
2 992 303
Всього фінансових доходів 5 546 3 122
Процентні витрати за довгостроковими зобов’язаннями 8 857 4 676
Процентні витрати за довгостроковими фінансовими активами - 125
Процентні витрати за позиковими коштами 15 048 14 693
Збиток від дострокового погашення інших зобов’язань 30 562 Ефект дисконтування пенсійних зобов’язань 5 513 2 976
Інші фінансові витрати 1 547 570
Всього фінансових витрат 61 527 23 040
22 Рядок 2240 «Інші доходи»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Дохід від реалізації основних засобів 38 255 3 630
Неопераційна курсова різниця 6 529 Інші доходи 472 2 820
Всього інші доходи 45 256 6 450
23 Рядок 2270 «Інші витрати»
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Списання залишкової вартості основних засобів, що вибули 2 239 2 382
Неопераційна курсова різниця - 62 016
Всього інші витрати 2 239 64 398
24 Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток»
Податок на прибуток складається з таких компонентів:
У тисячах гривень січень-березень 2017 року січень-березень 2016 року
Поточний податок 49 030 35 720
Відстрочений податок (30 345) Витрати з податку на прибуток за рік 18 685 35 720
25 Умовні та інші зобов’язання та операційні ризики
Податкове законодавство. Податкові органи України можуть займати більш агресивну позицію у
своєму тлумаченні законодавства та проведенні податкових перевірок, застосовуючи досить
складний підхід. Це передбачає дотримання вказівок Вищого арбітражного суду за справами про
ухилення від оподаткування шляхом перевірки сутності та комерційних підстав операцій. Ці
фактори у поєднанні із зусиллями податкових органів, спрямованими на збільшення податкових
надходжень у відповідь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до зростання рівня та
частоти податкових перевірок. Зокрема, існує вірогідність того, що операції та діяльність, які
раніше не оскаржувались, можуть бути оскаржені. У результаті можуть бути нараховані додаткові
суттєві суми податків, штрафів та пені.
Судові процедури. У ході нормального ведення бізнесу Компанія час від часу одержує претензії.
Керівництво вважає, що під усі суттєві збитки у цій фінансовій звітності були створені відповідні
резерви.
Зобов’язання по капітальних витратах та закупівлях. Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня
2016 року Компанія не має передбачених договорами зобов’язань по капітальних витратах на
основні засоби або інших передбачених договорами зобов’язань по закупівлях.
Питання, пов’язані з охороною навколишнього середовища. Система заходів із дотримання
природоохоронного законодавства в Україні знаходиться на етапі розвитку, і позиція органів
влади щодо його виконання постійно переглядається. Компанія періодично оцінює свої

зобов’язання згідно з природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов’язань,
вони визнаються у фінансовій звітності у тому періоді, в якому вони виникли. Потенційні
зобов’язання, які можуть виникнути внаслідок зміни чинних норм та законодавства, а також
судових процесів, не піддаються оцінці, проте можуть мати суттєвий вплив. За існуючого порядку,
який забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, керівництво вважає, що суттєвих
зобов’язань внаслідок забруднення навколишнього середовища не існує.
Страхування. Страхова галузь України знаходиться на етапі розвитку, і численні форми
страхового захисту, які розповсюджені в інших країнах, наразі не доступні. Компанія не має
повного страхового покриття її виробничих активів на випадок тимчасового припинення
господарської діяльності, а також щодо майнової відповідальності перед третіми особами або у
зв’язку із заподіянням шкоди навколишньому середовищу, що виникає внаслідок позаштатних
ситуацій на об’єктах, які знаходяться у власності Компанії, чи в результаті операцій, які
стосуються Компанії. Доки Компанія не одержить належного страхового покриття, існує ризик
того, що втрата чи знищення певних активів може негативно вплинути на її діяльність.
26 Управління фінансовими ризиками
Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного,
ринкового, географічного, валютного, ризику ліквідності та ризику процентної ставки), а також
операційних та юридичних ризиків. Основними цілями управління фінансовими ризиками є
визначення лімітів ризику й нагляд за тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління
операційними та юридичними ризиками має на меті забезпечення належного функціонування
внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.
Кредитний ризик. Компанія наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна
сторона фінансового інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок
невиконання взятих на себе зобов'язань. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації
Компанією продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких
виникають фінансові активи.
Ринковий ризик. Компанія наражається на ринкові ризики, які виникають у зв’язку з відкритими
позиціями процентних активів і зобов’язань, які великою мірою залежать від загальних та
конкретних ринкових змін. Керівництво встановлює ліміти сум ризику, що може бути прийнятий
Компанією, дотримання яких контролюється щоденно. Проте застосування такого підходу не
запобігає виникненню збитків за межами цих лімітів у випадку більш суттєвих ринкових змін.
Валютний ризик. Компанія здійснює основну діяльність в Україні. Відповідно, валютний ризик, на
який вона наражається, обмежений позиковими коштами, які деноміновані в доларах США або
прив’язані до долара США. Основні негативні наслідки впливу світової фінансової кризи на
економіку України полягають у зменшенні притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію
українського експорту. Ці фактори у поєднанні із зростаючою внутрішньою нестабільністю в
країні призвели до волатильності валютного ринку та спричинили суттєве падіння гривні по
відношенню до основних іноземних валют. Керівництво контролює цей валютний ризик, але
Компанія не хеджує свої валютні позиції у доларах США.
Ризик процентної ставки. Оскільки Компанія зазвичай не має значних процентних активів, доходи
та грошові потоки Компанії від основної діяльності переважно не залежать від змін ринкових
процентних ставок. Ризик зміни процентної ставки, на який наражається Компанія, пов’язаний з
довгостроковими позиковими коштами. Позикові кошти, залучені за перемінними процентними
ставками, призводять до ризику процентної ставки. Позикові кошти, видані за фіксованими
процентними ставками, призводять до ризику справедливої вартості процентної ставки.
Станом на 31 березня 2017 року Компанія не має позикових коштів з перемінною процентною
ставкою.
Компанія не має формальної політики та процедур з управління ризиком процентної ставки,
оскільки керівництво вважає цей ризик незначним для діяльності Компанії.
26 Управління фінансовими ризиками (продовження)
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності – це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами
при виконанні зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Компанія щодня стикається
з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо використання її вільних грошових коштів. Керівництво

здійснює моніторинг помісячних прогнозів грошових потоків Компанії.
27 Управління капіталом
Мета Компанії при управлінні капіталом полягає у забезпеченні її подальшого функціонування як
безперервно діючого підприємства, щоб приносити прибуток акціонерам та вигоди іншим
зацікавленим сторонам. Керівництво постійно контролює структуру капіталу Компанії й може
коригувати свою політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному
середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Протягом січня-березня 2017 року та 2016 року, цілі, політика та процедури Компанії не зазнали
змін.
Компанія контролює капітал, застосовуючи коефіцієнт платоспроможності, що являє собою чисту
заборгованість, поділену на сумарний капітал плюс чиста заборгованість. Підприємство включає
до складу чистої заборгованості процентні кредити та позики, торгову та іншу кредиторську
заборгованість і нараховані зобов’язання за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.
Капітал включає власний капітал.
Українським законодавством встановлені такі вимоги до капіталу акціонерних товариств (за
фінансовою звітністю Компанії):
- акціонерний капітал на дату реєстрації підприємства повинен становити не менше 1 250
мінімальних заробітних плат;
- якщо вартість чистих активів підприємства на кінець другого або кожного подальшого
фінансового року буде меншою, ніж акціонерний капітал, підприємство має зменшити свій
акціонерний капітал та внести відповідні зміни до свого Статуту. Якщо вартість чистих активів
стане меншою, ніж мінімальний дозволений розмір акціонерного капіталу, це підприємство
підлягає ліквідації.
Компанія дотримувалась зазначених вище вимог до капіталу протягом усіх поданих у звітності
періодів.
28 Справедлива вартість фінансових інструментів
Розрахункова справедлива вартість фінансових інструментів визначається з урахуванням різної
ринкової інформації та відповідних методик оцінки. Однак для проведення такої оцінки необхідно
обґрунтоване судження при тлумаченні ринкової інформації. Відповідно, такі оцінки не завжди
виражають суми, які Компанія може отримати в існуючій ринковій ситуації. Балансова вартість
грошових коштів та їх еквівалентів, торгової та іншої дебіторської та кредиторської
заборгованості майже дорівнює їх справедливій вартості у зв’язку з короткостроковістю
погашення цих інструментів.
Ієрархія джерел оцінки справедливої вартості
Підприємство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів і розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки:
1-й рівень : котирування (незкориговані) на активних ринках ідентичних активів чи зобов’язань;
2-й рівень: інші методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану
справедливу вартість, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рівень: методи, дані в основі яких, що мають значний вплив на відображувану справедливу
вартість, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 березня 2017 та 2016 років Компанія не мала фінансових інструментів, оцінюваних
за справедливою вартістю.
30 Події після закінчення звітного періоду
Після закінчення звітного періоду не відбулося значних подій, які вимагали б розкриття у цій
фінансовій звітності.
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