Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
1.2. Організаційно-правова форма – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
1.3. Місцезнаходження емітента – 86300, Донецька обл., місто Кіровське
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 05508186
1.5. Міжміський код та телефон - 0625063113
1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - 1 263 120 0000 000016
1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію - 02.10.1996
1.8. Веб-сайт емітента - http://dtek.com/ru/our-operations/coal-production-and-preparation/komsomolets-donbassa
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
1.10. Розмір статутного капіталу емітента – 83720 тис.грн. (зареєстрованого та сплаченого),187075 тис.грн.
(за балансовою вартістю)
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента
2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
Дані за 2011 рік представлені в таблиці згідно ПСБО, за 2012 рік – згідно МСФЗ.
Найменування показника
Період
2012 рік
2011 рік
Усього активів
2967957
2962105
Основні засоби (за залишковою вартістю)
1704494
1632633
Довгострокові фінансові інвестиції
249295
207285
Запаси
56992
44330
Сумарна дебіторська заборгованість
598296
821239
Грошові кошти та їх еквіваленти
181
462
Власний капітал
1542100
1320389
Статутний капітал
187075
83720
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-282752
-151243
Довгострокові зобов'язання
816002
1015858
Поточні зобов'язання
269261
297090
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
0,17
0,37
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
0,17
0,37
просту акцію (грн)
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
334879267
334879267
Цінні папери власних загальна
номінальна
Не має
випусків, викуплені вартість
Не має
протягом
звітного у відсотках від статутного
Не має
Не має
періоду
капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних
Не було викупу
Не було викупу
паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів
1542100
1320389
3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників
Засновником ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" є Мiнiстерство вугільної
промисловості.
Органами управління Товариством є - Загальні збори акціонерів, Наглядова рада Товариства,
Ревізійна комісія, Генеральний директор.
Інформація про посадових осіб Товариства:
Член Наглядової Ради ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - DTEK Holdings Limited
(ЄДРПОУ – 174860), відсоток акцій у статутному капіталі емітента - 44.6390%;
Голова Наглядової Ради ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
(ЄДРПОУ – 34225325), відсоток акцій у статутному капіталі емітента - 50.3846%;
Член Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.
(ЄДРПОУ – 34334895), відсоток акцій у статутному капіталі емітента - 0.000000597%;

Член Ревізійної комісії ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - ДТЕК ІНВЕСТМЕНТС
Б.В. (ЄДРПОУ – 34284942), відсоток акцій у статутному капіталі емітента - 0.000000597%;
Голова виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" – Генеральний
директор В`ялий Костянтин Іванович, відсоток акцій у статутному капіталі емітента - 0.0009%;
Заступник директора з економіки та фінансів з обліку та звітності ПАТ "ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" - Заяць Світлана Михайлівна, відсоток акцій у статутному капіталі емітента 0.0006%.
4. Інформація про цінні папери емітента
Вид та форма випуску ЦП: іменні відсоткові облігації забезпечені. Серія ЦП: серія «А», серія «В», серія
«С», серія «D», серія «Е». Емітент ЦП: Публічне акціонерне товариство "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ». Код ЄДРПОУ емітента ЦП: 05508186. Дата реєстрації випуску ЦП: 14 грудня 2007р.
Серія «А» - реєстраційний № 979/2/07-Т
Серія «В» - реєстраційний № 980/2/07-Т
Серія «С» - реєстраційний № 981/2/07-Т
Серія «D» - реєстраційний № 982/2/07-Т
Серія «Е» - реєстраційний № 983/2/07-Т
Номінальна вартість 1 (одного) ЦП: Серія «А» - 4000000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.),
Серія «В» - 4000000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.), Серія «С» - 4000000,00 грн. (чотири
мільйони гривень 00 коп.), Серія «D» - 4000000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.), Серія «Е» 4000000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).
Код ISIN: Серія «А» - UA4000028211, Серія «В» - UA4000028237, Серія «С» - UA4000028252, Серія
«D» - UA4000028260, Серія «Е» - UA4000028286
Кількість ЦП: Серія «А» - 40 шт., Серія «В» - 40 шт., Серія «С» - 40 шт., Серія «D» - 40 шт., Серія «Е»
- 44 шт.
Дата погашення ЦП: Серія «А» - 02.01.2015 р., Серія «В» - 02.01.2016 р., Серія «С» - 02.01.2017 р.,
Серія «D» - 02.01.2018 р., Серія «Е» - 02.01.2019 р.
Загальна вартість ЦП за Договором: Серія «А» 160000000,00 грн. (сто шістдесят мільйонів гривень
00коп.), Серія «В» 160000000,00 грн. (сто шістдесят мільйонів гривень 00коп.), Серія «С» 160000000,00 грн.
(сто шістдесят мільйонів гривень 00коп.), Серія «D» 160000000,00 грн. (сто шістдесят мільйонів гривень
00коп.), Серія «Е» 176000000,00 грн. ( сто сімдесят шість мільйонів гривень 00 коп.).
В обігу знаходяться також ємітовані векселі: АА 1434941 ООО ДИС від 02.02.12, сума - 40200 грн.
5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній
системі України
Протягом звітного періоду не відбувалося зміни особи, яка веде облік прав власності на цінні
папери емітента у депозитарній системі України. Депозитарієм Товариства є Приватне акціонерне
товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35917889.
6. Інформація про загальні збори
У звітному періоді у ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» чергові загальні Збори
акціонерів відбулися 04.04.2012р. У 2012 році позачергові загальні Збори акціонерів не проводилися.
7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників
Показник
2012 рік
Фонд оплати праці - усього (тис. грн)
394624,5
Чисельність працівників - усього
4840
8. Інформація про дивіденди
Протягом звітного періоду дивіденди не нараховувались та не сплачувались.
9. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Дата виникнення
Непогашена
Відсоток за користування
частина боргу
коштами (відсоток
(тис. грн)
річних)
Кредити банку
01.08.2009
2
10,8%
у тому числі:
Зобов'язання
за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):
Серия А №979/2/07
СерияВ № 980/2/07
СерияС № 981/2/07
СерияD № 982/2/07

Х

816000

Х
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007
14.12.2007

160000
160000
160000
160000

Дата
погашення
31.03.2014

Х

Х

Х

Х

15%
15%
15%
15%

02.01.2015
02.01.2016
02.01.2017
02.01.2018

СерияЕ № 983/2/07
за
векселями
(всього)

14.12.2007
Х

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

Х

Податкові
зобов'язання
Фінансова допомога
на зворотній основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань

31.12.2012

176000

35894

Х
Х
Х

233367
1085263

15%
Х

02.01.2019
Х

Х

Х

Х
Х

30.01.201319.02.2013
Х

Х
Х

Х
Х

10. Інформація щодо аудиторського висновку
Безумовно-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 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.
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 на протязі 3-х років (2010-2012) встановлено динаміку збільшення об’ємів виробництва, суми
нарахувань заробітної плати працівникам. Управлінський персонал акціонерного товариства планує заходи
для покращення показників діяльності та подальшого розвитку.
Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» безперервно продовжувати свою діяльність.
Аудитори вважають , що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для
висловлення думки аудиторів.
На думку аудиторів, , фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий
стан ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» станом на 31.12.2012 року та її фінансові
результати, і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Не змінюючи нашої думки, наводимо додаткову інформацію. В результаті проведення аудиторської
перевірки встановлено, що в періоді, який перевірявся 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. Ті невідповідності і відхилення, які вказані в
цьому параграфі не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. Не повне
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 2012 рік, згідно вимог українського законодавства
Компанією було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 31.03.1999 р № 87. 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 2012 рік.
Згідно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI, зі змінами та
доповненнями, Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Станом на 31.12.2012р.
резервний капітал враховується у складі нерозподіленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 340
«Резервний капітал») не виділявся.
Станом на 31.12.2012 року у балансі Товариства відображені не розподіленні прибутки накопичені за
попередні роки у сумі 470 140 тис. грн. У 2012 році Товариство отримало прибуток, що дало можливість
збільшити не розподіленні прибутки на суму 58201 тис. грн.
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 31.12.2011 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.
У зв’язку зміною концептуальної основи фінансової звітності на МСФО, відбулась зміна статутного
фонду, в результаті чого статутний фонд збільшився на 94 355 тис. грн., ця зміна відображає вплив
гіперінфляції, згідно з IAS 29.
Належний державі пакет акцій ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», відсутній.
Відповідно до зведеного облікового реєстру, наданого депозитарієм ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій
цінних паперів», станом на 31.12.2012 акціонерами, частки яких перевищують 5% статутного капіталу ПАТ
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», є:
- «DTEK HoldingsLimited» (реєстраційний номер НЕ 174860, ThemistokliDervi,3, JuliaHouse, Nicosia,
P.C.1066) володіє149486704шт., що становить 44,639% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»;
- ТОВ ДТЕК (код ЄДРПОУ 34225325, 83055, Донецька область, м. Донецьк, бул. Шевченка,11) володіє
168727547шт. акцій, що становить 50,3846% від статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».
Протягом 2012 року не відбувались зміни власників акцій (їх часток), яким належить більш як
5%статутного капіталу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»
У власності одноосібного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» Генерального директора ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» знаходяться 3000акцій, що
складає 0,001% від статутного капіталу ВАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ», тобто доля
виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» не перевищує 5% у статутному
капіталі ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ».
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.
11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній системі
комплексного розкриття інформації
Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного
розкриття інформації та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.
12. Підпис
12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.
12.2. Директор
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