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1. Адресат.
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (надалі Компанія, Товариство, Акціонерне Товариство), фінансовий звіт якого
перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом цінних паперів, складений
відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності», 705 «Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у
звіті незалежного аудитора».
Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена
Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР
від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України «Про цінні папери та
фондовий ринок» від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складанні висновку аудитори керувалися Вимогами МСА.
Під час складання цього висновку аудиторами у відповідності до розділу 290
«Незалежність» Кодексу етики професійних бухгалтерів було виконано усі відповідні етичні
процедури стосовно незалежності. Загрози власного інтересу, власної оцінки, захисту,
особистих та сімейних стосунків та тиску при складанні цього висновку не виникало.
2. Вступний параграф:
2.1.Основні відомості про емітента :
Повне найменування:
Код за ЕДРПОУ
Місцезнаходження
Дата та орган реєстрації
Основні види діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ»
05508186
85000 м. ДОБРОПІЛЛЯ, ДОНЕЦЬКА обл.,
вулиця Київська, буд. 1
Дата та номер реєстрації 02.10.1996 р.,
№1 263 120 0000 000016
05.10 Добування кам’яного вугілля
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному
майданчику
85.32 Професійно-технічна освіта
86.10 Діяльність лікарських закладів
86.21 загальна медична практика.

2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
При проведенні перевірки аудитори керувалися Законами та наступними правовими
та нормативними актами України:
- «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та
доповненнями (надалі ЗУ № 3480);
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- «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 року №
448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ 448/96);
- «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та
доповненнями (надалі – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та
доповненнями (надалі ЗУ № 3125);
- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг;
- Кодекс етики професійних бухгалтерів;
- Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі МСФЗ);
- іншими нормативно-правовими актами, які регламентують відносини, що виникають
у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за
Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:
- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 року;
- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;
- звіт про власний капітал за 2015 рік;
- примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.
Фінансова звітність Товариства за 2015 фінансовий рік є річною фінансовою
звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до
МСФЗ було 1 січня 2012 року.
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих,
справедливу вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає
поточну оцінку управлінського персоналу Товариства.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та
припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій
звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах
протягом звітного періоду.
2.3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне
представлення фінансової звітності

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та такий внутрішній контроль, який
управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання
значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої
річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; наявності
суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою
інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю; невідповідного
використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності
емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у
відповідності з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
2.4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності
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Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів проведеного нами аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів,
складений відповідно до вимог МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та
надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора», МСА 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Також аудитор повинен виконувати свої зобов’язання відповідно да ст.19 розділу V
Закону України «Про аудиторську діяльність» №3125-ХІІ від 22.04.1993р. (зі змінами та
доповненнями).
Аудитор не може передбачати майбутні події або умови, які можуть обумовити
припинення підприємством його безперервної діяльності. Відповідно, відсутність в
аудиторському звіті (висновку) будь-яких згадок про фактори невизначеності, що
стосуються безперервності діяльності, не може розглядатися як гарантія здатності суб'єкта
продовжувати свою діяльність безперервно.
2.5. Пояснювальний параграф
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.
Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під
значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність,
оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно
продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено: чи існує
(чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в
сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно
продовжувати діяльність. Слід відзначити, що в результаті аналізу господарчої діяльності
підприємства за 2015 рік встановлено динаміку зменшення об’ємів виробництва, суми
нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства
планує заходи для покращення показників діяльності та подальшого розвитку, але все це не
можливо доки Товариство знаходиться на непідконтрольній Україні території.
Аудитор зобов'язаний проаналізувати належний характер використання керівництвом
суб'єкта допущення про безперервність діяльності при підготовці фінансової звітності та
розглянути питання про наявність факторів істотної невизначеності, які стосуються здатності
суб'єкта безперервно продовжувати свою діяльність і повинні бути розкриті у фінансовій
звітності.
Припущення про безперервність діяльності є фундаментальним принципом
підготовки фінансової звітності. Відповідно до припущенням про безперервність діяльності
суб'єкт розглядається як такий, що продовжує здійснювати свій бізнес в осяжному
майбутньому і не має наміру або потреби в ліквідації, припинення торгових операцій або
такий, що звертається за захистом від кредиторів відповідно до законів і регулюванням.
Відповідно, активи та зобов'язання враховуються на тій підставі, що суб'єкт зможе виконати
свої зобов'язання і реалізувати свої активи в ході свого нормального бізнесу.
Основні принципи фінансової звітності, використані при підготовці фінансової
звітності, не передбачають явної вимоги, відповідно до якого керівництво має спеціально
оцінювати здатність суб'єкта продовжувати свою діяльність безперервно.
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Керівництво Товариства не заявляло у своїй звітності що має суттєву невизначеність
стосовно припущення про безперервність.
Аудитор розглянув належний характер використання керівництвом припущення про
безперервність діяльності. Під час перевірки аудитор виявив та задокументував докази що
дають підставу сумніватись в невідповідності використання управлінським персоналом
припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного
фінансового аналізу діяльності емітента.
Протягом періоду Проведення Антитерористичної операції, яка на момент складання
цього звіту не була закінчена, на території Товариства проводились активні бойові дії, про
що свідчить висновки інвентаризаційної комісії ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ». В висновках комісії зазначено, що в результаті активних бойових дій
Товариство втратило активів на загальну суму 15238,1 тис. грн. Також аудиторам стало
відомо про часткову зупинку участиків на декілька місяців.
Аудитор вважає за потрібне звернути увагу на те, що в осяжному майбутньому є
вірогідність зупинки, або часткової зупинки діяльності Товариства у зв’язку з погіршенням
ситуації на неконтрольованій Україною території де розташоване Товариство.
Вищезазначені факти дають підставу аудитору модифікувати свою думку у
відповідності до МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».
В результаті проведення аудиторської перевірки встановлено, що в періоді, який
перевірявся фінансова звітність складена на основі реальних даних бухгалтерського обліку
та в цілому відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та
фінансової звітності і не містить істотних суперечностей. Ті невідповідності і відхилення, які
вказані в цьому параграфі можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітніть в осяжному
майбутньому та погіршити фінансовий стан Товариства.
Неповне застосування МСФЗ 1 та неповне розкриття інформації у фінансовій
звітності відповідно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України,
яке унеможливлює вільне застосування всіх МСФЗ. З метою складання фінансової звітності
за МСФЗ за 2015 рік, згідно вимог українського законодавства Компанією було застосовано
форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013 р № 73 (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №627 та наказом
Мінфіну від 08.02.2014 р. №48). Зазначені форми звітності передбачають більш детальне
розкриття про активи, зобов’язання, статті доходів та витрат, ніж це передбачено в МСБО 1,
але це не викривлює показники фінансового стану Компанії та результатів її діяльності за
2015 рік. Міжнародні стандарти передбачають подання у фінансовій звітності порівняльної
інформації, статті з нульовими залишками у звіті не наводяться, додаткові статті, заголовки
та проміжні підсумкові суми наводяться у звіті про фінансовий стан, якщо таке подання
поліпшить розуміння фінансового становища підприємства, фінансова звітність складена на
основі реальних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і не містить істотних
суперечностей.
Згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514VI, зі змінами та доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків
товариства. Станом на 31.12.2015р. резервний капітал враховується у складі нерозподіленого
прибутку, та у окрему статтю (рядок 1415 «Резервний капітал») не виділявся.
Остання оцінка основних засобів товариства проводилась у 2015 році, також
Товариство виконало тестування своїх активів на предмет знецінення, як того вимагає
МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів» в результаті чого було встановлено, що активи
відображені в фінансовій звітності за 2015 рік з дотриманням принципу справедливої
вартості.
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Станом на 31.12.2015 року у балансі Товариства відображені нерозподілені прибутки
накопичені за попередні роки та збільшені у поточному періоді за рахунок переоцінки
активів і складають 738 676 тис. грн. У 2015 році Товариство отримало збиток 128 083 тис.
грн., Різниця між отриманим збитком та сумою зменшення нерозподіленого прибутку
знайшла своє відображення в Звіті про власний капітал.
Відкрите акціонерне товариство ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» чи Товариство)
створено у 1996 році згідно Указів Президента України «Про корпоратизацію державних
підприємств» від 15.06.1993 р. за №210, «Про структурну перебудову вугільної
промисловості» від 07.02.1996 р. за №116, та наказу Міністра вугільної промисловості
України «Про створення ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» шляхом перетворення шахти
«Комсомолець Донбасу» від 29.06.1996 р. за №315.
Станом на 31.12.2015 року Статутний фонд Товариства складав 83720 тис. грн., його
було поділено на 334879267 простих акцій (номінальною вартістю 0,25 грн. кожна) згідно
статуту. Всі акції перебувають в обігу, вилучення акцій не відбувалося.
Вид акцій – прості іменні, форма випуску – бездокументарна (свідоцтво про
реєстрацію випуску акцій від 14.05.2010 № 19/05/1/10).
Несплаченої частки статутного капіталу немає.
Змін протягом звітного періоду у кількості акцій, які знаходяться в обігу, не
відбувалося.
Належний державі пакет акцій ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»,
відсутній.
Протягом 2015 року зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як 10%
статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», не відбувались.
Усі процедури по формуванню та сплаті статутного фонду виконані з дотриманням
чинного законодавства України.
У процесі аудиторської перевірки аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які
дозволяють зробити висновок про відображення та розкриття інформації щодо активів,
зобов’язань та власного капіталу, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.
2.6. Умовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фінансової
звітності
Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і
розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів
бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським
персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.
Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що
відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські
докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової
звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних документах та записів системи
електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як
відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації.
Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у
звітності в електронній формі.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час
перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту
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було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій
звітності суттєвих помилок.
Обов’язковою аудиторською процедурою є оцінка ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків,
аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного представлення фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур,
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності
внутрішнього контролю акціонерного товариства.
Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та
відповідні докази для висловлення думки аудиторів. Встановлені суттєві, але не
всеохоплюючі впливи на діяльність Товариства та на його фінансову звітність.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в
попередньому пункті, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» станом на 31.12.2015
року та її фінансові результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену
дату і в цілому відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.
3. Коригування сум, відображених у фінансовій звітності, що підготовлена
відповідно до МСФЗ
Під час аудиторської перевірки встановлено, що при підготовці звіту про фінансовий
стан (Балансу) у відповідності з МСФЗ на початок періоду Товариство не здійснило
коригування сум, відображених у фінансовій звітності.
4. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка
визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його
зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно
Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо
визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою
реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3:
«Якщо після закінчення другого та кожного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане
оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до
статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від
мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає
ліквідації».
Станом на 31.12.2015 р. чисті активи ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» складають 2 344 319 тис. грн.
Аудитор констатує, що розмір чистих активів ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» більше розміру статутного капіталу товариства, і це
задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства».
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» внаслідок шахрайства.
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