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

Коваль I.I.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
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25.04.2013
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00169845
1.4. Місцезнаходження емітента
83001, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, м.Донецьк, вул.Челюскiнцiв буд151
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(062)3870999, (062)3870998
1.6. Електронна поштова адреса емітента
GavrilovaLI@dtek.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

25.04.2013

2.2. Річна інформація опублікована у

26.04.2013

(дата)

80 Бюлетень цiнних паперiв
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

2.3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.dtek.com
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет 25.04.2013
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
б) інформація про державну реєстрацію емітента
в) банки, що обслуговують емітента
г) основні види діяльності
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента
в) інформація про зобов'язання емітента
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних
паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації
до Комісії)
X
27. Аудиторський висновок
X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
29. 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)
30. Примітки:
Щодо пункту 1д) "Емiтент до будь -яких об'єднань не належить"
Щодо пункту 1є) "Не заповнюють емiтенти-акцiонери товариства(3.8)
Щодо пункту 7"Дивiденди не нараховувались та не сплачувались
Щодо пунктiв 9б,в,п.15-24" Нiякi iншi цiннi папери,крiм акцiй товариства не випускались"
Щодо пункту 9г)"Похiдних цiнних паперiв немає"
Щодо пункту 9г)"викупа власних акцiй протягом звiтного перiоду емiтентом не було"
Щодо пункту 9д)"виданих сертифiкати цiнних паперiв небуло,тому що здiйснена
дематерiалiзацiя(бездокументарна форма iснування акцiй),сертифiкати акцiй погашено. "
Щодо пункту 12 "Забов'язань емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв,за якими
надано гарантiй небуло"
Щодо пункту 29 "Звiт не складено тому,що товариство не випускало цiльовi облiгацiї
З дати державної реєстрацiї Статуту ПАТ "ДТЕК ПЕМ -Енерговугiлля" №12661050015000089
вiд 06.04.2011р. одержано свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Публiчне
акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" серiї А01 №715141 з датою замiни вiд
06.04.2011року.
Звiт про корпоративне управлiння не надається тому, що емiтент не здiйснює дiяльностi
фiнансової установи.

3. Основні відомості про емітента
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ"ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
83001
3.1.5. Область, район
Донецька обл. Ворошиловський р-н
3.1.6. Населений пункт
м.Донецьк
3.1.7. Вулиця, будинок
вул.Челюскiнцiв буд151
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01№715141
3.2.2. Дата державної реєстрації 27.12.1995
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
виконавчий комiтет Донецької мiської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 10 189 584,06
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
10 189 584,06
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку 334851
3.3.3. Поточний рахунок 26005962482603
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає
3.4. Основні види діяльності
35.13 - Розподiлення електроенергiї
35.14 - Торгiвля електроенергiєю
42.99 - Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення дії
Вид діяльності
Державний орган, що видав
ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Господарська дiяльнiсть,
АД 040259 29.05.2012 Державна архiтектурно29.05.2017
пов'язана iз створинням об'єктiв
будiвельна iнспекцiя Україархитектури
ни.Iнспекцiя державного архiтектурно-будiвельного
контролю у Донецькій обл.
Термiн дiї попередньої лiцензiї АГ 577088 вiд 22.04.2011року закiнчився у
зв'язку з отриманням нової лiцензiї АД 040259 вiд 29.05.2012року.
Опис
Термiн початка дiї лiцензiї з 29.05.12р. Термiн закiнчення дiї лiцензiї
29.05.17 р. Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує подовжити дiї
лiцензiї.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Передача електричної енергiї
мiсцевими (локальними)
електричними мережами

12.05.2011 Нацiональна комiсiя
Термiн дiї
регулювання
лiцензiї
електроенергетики
продовжується.
України(НКРЕ)
Термiн дiї попередньої лiцензiї АБ220516 з датою видачi 08.09.2005
припинена у зв'язку з отриманням нової лiцензiї АГ500325 з датою видачi
Опис
12.05.2011року. Термiн закiнчення дiї лiцензiї-безстроковий.Термiн
початка дiї лiцензiї з 30.10.1996р. Прогноз щодо продовження дiїпрогнозує подовжити дiї лiцензiї.
Постачання електричної енергiї
АГ500326 12.05.2011 Нацiональна комiсiя
Термiн дiї
за регульованим тарифом
регулювання електроенергiї
лiцензiї
України (НКРЕ)
продовжується.
Термiн дiї попередньої лiцензiї АБ220517 з датою видачi 08.09.2005
припинена у зв'язку з отриманням нової лiцензiї АГ500326 вiд
Опис
12.05.2011року .Термiн закiнчення дiї лiцензiї-безстроковий.Термiн
початка дiї лiцензiї з 25.12.1996. Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує
подовжити дiї лiцензiї.
Постачання електричної енергiї
АГ500324 12.05.2011 Нацiональна комiсiя
Термiн дiї
за нерегульованим тарифом
регулювання електроенергiї
лiцензiї
України (НКРЕ)
продовжується
Термiн дiї попередньої лiцензiї АБ220518 з датою видачi 08.09.2005
припинена у зв'язку з отриманням нової лiцензiї АГ500324 вiд
Опис
12.05.2011року.Термiн закiнчення дiї лiцензiї-безстроковий.Термiн
початка дiї лiцензiї з 25.12.1996. Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує
подовжити дiї лiцензiї.
Проведення вимiрювань у сферi Свiдоцтво про 12.04.2012 Державне пiдприємство
12.04.2015
поширення державного
атеста
"Донецький регiональний
метрологiчного нагляду
науково-виробничий центр
стандартизацiї,метрологiї т

Опис
Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки:- огляд (крiм
первинного та позачергового у
разi закiнчення граничного
строку експлуатацiї, виникнення
аварiї), експертне обстеження
електроустановок та
електрообладнання;випробування
електроустановок та електро
Опис
На початок роботи: по монтажу,
ревiзiї, наладцi, ремонту та
випробуванню
електромеханiчного та
енергетичного устаткування, в
тому числi компресорiв,
пiдiймальних установок

АГ500325

Попереднє Свiдоцтво про атестацiю № ВЛ -078/09 припинено у зв'язку з
термiном закiнчення дiї та отриманням нового. Отримано Свiдоцтво про
атеста-цiю№ ВЛ -078/09 з термiном початка 12.04.12р. та закiнчення дiї
12.04. 2015 р.Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує подовжити дiї.
Дозвiл №
3223.11.3

23.08.2011

Держгiрпромнагляд

23.08.2016

Термiн початка дiї 23.08.2011р.Термiн закiнчення дiї 23.08.2016р.Прогноз
щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї дозволу
Дозвiл на
початок№

02.08.2001 Комiтет по нагляду за
охороної працi Теруправлiння
держнадзорохоронпрацi по
Донецької областi

Безстроковий.

профiлактичного ремонту
высоковольтних двигунiв,
вибухозахищеного та рудников
Опис
Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки:ремонт
гiрничошахтного обладнання
з метою подальшої
безпечної експлуатацiї на
вугiльних шахтах України, у т.ч.
небезпечних за газом та (або)електродвигуни асинхроннi
трифазнi короткозамкненї
Опис
Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки:1. Роботи в дiючих
електроустановках напругою
понад 1000В (до 110кВ
включно).2. Зварювальнi
(електрозварювальнi) роботи
Опис

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки:Роботи в охоронних
зонах лiнiй електропередачi.
Роботи в дiючих
електроустановках.Обслуговува
ння акумуляторних батарей.
Роботи iз застосуванням ручних
електро-, пневмомашин та
iнструментiв.Експлуатацiя
обладна
Опис

Дозвiл на початок№373.01.14.61124припинено у зв'язку з отриманням
нового дозволу № 1132.11.14-40.13.0
Дозвiл№
08.07.2011
Теруправлiння
08.07.2016
1132.11.14
Держгiрпромнагляду по
Донецькiй обл.

Термiн початка дiї 08.07.2011рТермiн закiнчення дiї 08.07.2016р. Прогноз
щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї дозволу
Дозвiл №
25.06.2007
Теруправлiння
25.10.2017
2498.12.14
Держгiрпромнагляду по
Донецькiй областi

дозвiл № 0736.07.14-40.13.0 припинено у зв'язку з отриманням нового
дозволу № 2498.12.14 Термiн початка дiї 25.06.2007р. Термiн закiнчення
дiї 25.10.2017р.
Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї
№ 0528.11.14- 15.04.2011
Теруправлiння
25.06.2012
40.13.0
Держгiрпромнагляду по
Донецькiй областi

Термiн початка дiї 15.04.2011р. Термiн закiнчення дiї
25.06.2012р.Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї

Разрешение на эксплуатацию
№ 045№006 24.05.2011 Управление экологической
31.12.2012
обьекта обращения с опасными
безопасности Донецкого
отходами
городского Совета
Опис
Попереднє Разрешение № 026/1вiд 24.05.2011 припинився у зв'язку з
термiном закiнчення дiї та отриманням нового. Отримано Разрешение на
эксплуатацию обьекта обращения с опасными отходами №045
вiд24.05.2011р. з термiном початка 01.01.2012р. та закiнчення дiї 31.12.
2012 р.
Додатково отримано Разрешение на эксплуатацию обьекта обращения с
опасными отходами №006 вiд 08.05.2012р. с термiном початка 08.05.12р.
та закiнчення дiї 31.12.13 р. Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує
продовжити
Разрешение на размещение
№ 13.14;
07.06.2011 Государственное Управление
01.01.2013
отходов в 2012 году,в 2013 году
13.63
охраны окружающей
природной среды в Донецкой
области

Опис

Разрешение на выбросы
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
стационарными источниками.

Опис

Виконання робiт пiдвищеної
небезпеки:Експлуатацiя
обладнання пiдвищеної
небезпеки:

Опис

Попереднє Разрешение на размещение отходов в №13.85
вiд30.06.2011р.припинився у зв'язку з термiном закiнчення дiї та
отриманням нового.Отримано разрешение на размещение отходов в 2012
году №13.14 вiд 07.06.2011 з термiном початку 01.01.2012р. та закiнчення
дiї 01.01.2013р
№13.14 вiд 07.06.2011-Термiн дiї продовжується. Термiн початка дiї з
01.01.12 р.Термiн закiнчення дiї 01.01.2013р.Прогноз щодо продовження
дiї-погнозує продовжити.
№13.63 вiд14.06.2012р. Термiн дiї продовжується. Термiн початка дiї з
01.01.12 р.Термiн закiнчення дiї 01.01.2014р.Прогноз щодо продовження
дiї-погнозує
№ 1410138000- 10.01.2011 Государственное Управление
10.01.2016
32
охраны окружающей
природной среды в Донецкой
области
Дозвiл№ 1410138000-32 .Термiн початка дiї з 10.01.2011р..Термiн
закiнчення дiї 10.01.2016
Додатково отриманi№ 1410136900-102 вiд21.01.2011
№ 1410136900-102 Термiн дiї
Термiн початка дiї з 21.01.2011р..Термiн закiнчення дiї 21.01.2016р.
Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує продовжити
№ 1414800000-9 Термiн дiї
Термiн початка дiї з 24.01.2011р..Термiн закiнчення дiї 24.01.2016р.
Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує продовжити
№ 1410136200-74 Термiн дiї
Термiн початка дiї з 21.01.2011р..Термiн закiнчення дiї 21.01.2016р.
Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує продовжити
№ 1410137100-52 Термiн дiї
Термiн початка дiї з 21.01.2011р..Термiн закiнчення дiї 21.01.2016р.
Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує продовжити
№ 1410160500-9 Термiн дiї
Термiн початка дiї з 21.01.2011р.Термiн закiнчення дiї 21.01.2016р.
Прогноз щодо продовження дiї-прогнозує продовжити
Дозвiл№0529.1 15.04.2011
1.14-40

Теруправлiння
Держгiрпромнаглядупо
Донецькiй обл

11.01.2015

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки:
зварювальнi, газополум'янi та паяльнi роботи;роботи iз застосуванням
ручних електро-, пневмомашин та iнструментiв;розiгрiвання бiтуму i
смол;зберiгання, експлуатацiя балонiв iз стисненими (кисень) та
зрiдженими (пропан-бутан) газами;застосування скловати, шлаковати,
азбесту, мастики на бiтумнiй основi, перхлорвiнiлових i бакелiтових
матерiалiв;застосування лакофарбових покрить, ?рунтовок та шпатльовок
на основi нiтрофарб, полiмерних композицiй ;ремонт дахiв будинкiв
та споруд; роботи в колодязях, траншеях, котлованах;роботи верхолазнi i
на висотi, в тому числi з риштувань;будiвництво, зведення, монтаж та
демонтаж будинкiв;вантажно-розвантажувальнi роботи за допомогою
машин i механiзмiв;такелажнi i стропальнi роботи;управлiння тракторами
та самохiдними ехнологiчними засобами;механiчної обробки деревини i
металiв
Експлуатацiя обладнання пiдвищеної небезпеки:
-експлуатацiя сталевих балонiв, що встановлюються як витратнi ємностi
для стиснених (метан), зрiджених (пропан-бутан) вуглеводних газiв, якi

використовуються як паливо для автомобiлiв;-пiдiймальнi споруди
(автомобiльнi крани ; автомобiльнi пiдйомники ;
-електроустановки та електрообладнання;-технологiчний транспорт;зварювальне обладнання, устаткування газополум'яної обробки металiв;ковальско-пресове обладнання.
Термiн початка дiї з 15.04.2011р.Термiн закiнчення дiї 2015р.Прогноз
щодо продовження дiї-прогнозує продовжити
Монтаж, налагодження, ремонт,
Дозвiл№
08.08.2011
Теруправлiння
08.08.2016
реконструкцiя електроустановок 1392.11.14-4
Держгiрпромнагляду по
та електрообладнання, крiм
Донецькiй обл.
вибухозахистних, якi
застосовуються у вугiльнiй
промисловостi
Термiн початка дiї 08.08.2011р. Термiн закiнчення дiї 08.08.2016р.
Опис
Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї
Експлуатацiя обладнання
пiдвищеної небезпеки електроустановок служби
iзоляцiї та захисту вiд
перенапруги: (згiдно з
перечнем)
Опис

Дозвiл№
06.09.2011
1581.11.14-4

Теруправлiння
Держгiрпромнагляду по
Донецькiй обл.

06.09.2016

Термiн початка дiї 06.09.2011р. Термiн закiнчення дiї 06.09.2016р.Прогноз
щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї

Виконання робiт пiдвищеної не- Дозвiл№0129.1 01.02.2012 Теруправлiння Держгiрпром01.02.2017
безпеки:експлуатацiя машин
2.14
нагляду у Донецькiй областi
,механiзмiв,устаткування
пiдвищеної небезпеки (за
перечнем)
№0129.12.14 Термiн початка дiї01.02.2012 .Термiн закiнчення дiї
01.02.2017р. Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує подовжити дiї
дозволу
Додатково отриманi:
№0395.12.14 вiд01.03.2012 Термiн початка дiї 01.03.2012 .Термiн
закiнчення дiї 01.03.2017р. Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує
подовжити дiї дозволу
№1150.12.14 вiд29.05.2012 Термiн початка дiї 29.05.2012.Термiн
закiнчення дiї 29.05.2017р. Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує
подовжити дiї дозволу
Опис
№1173.12.14 вiд31.05.2012 Термiн початка дiї 31.05.2012 .Термiн
закiнчення дiї 31.05.2017р. Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує
подовжити дiї дозволу
№1117.12.14 вiд24.05.2012 Термiн початка дiї 24.05.2012.Термiн
закiнчення дiї 24.05.2017р. Прогноз щодо продовження дiї- прогнозує
подовжити дiї дозволу
№№2527.12.14-№2594.12.14(67 шт.) вiд26.10.2012р .Термiн початка дiї
26.10.2012р .Термiн закiнчення дiї 26.10.2017р. Прогноз щодо
продовження дiї- прогнозує подовжити дiї дозволу.

3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

1
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рюрiк"

2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або поновлення Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Поновлення
uaA з прогнозом
рейтингової оцінки
"стабiльний"
емітента 08.11.2012

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника
Донецьке регiональне
вiддiлення Фонду державного
майна України (засновник

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

13511245

Місцезнаходження

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

83000, Донецька обл.,
Ворошиловський р-н, м.Донецьк,
Артьома буд.97

0

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
Серія, номер, дата видачі та найменування
засновнику та/або
органу, який видав паспорт
учаснику (від
загальної
кількості)
0
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 907 чол.
Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом
- 41 чол.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) –
немає.
Фонд оплати працi у попередньому роцi (2011р.) - 41 642 тис.грн.
Факт змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього
року -8 828 тис.грн.
Факти збiльшення фонду оплати працi за 2012 рiк вiдносно 2011 року :
- пiдвищення посадових окладiв (тарифних ставок) в квiтнi 2012року з урахуванням вимог
Закону України "Про Державний бюджет України на 2012рiк" вiд 22.12.2011 № 4282-VI;
Кадрова полiтика емiтента спрямована на забезпечення пiдприємства квалiфiкованими кадрами,
пiдтримку та пiдвищення рiвня професiйної пiдготовки працюючого персоналу, пiдготовку
професiйних спецiалiстiв, якi вiдповiдають потребам сучасного бiзнесу безпосередньо на
виробництвi. Основними категорiями працiвникiв на пiдприємствi є iнженерно-технiчний склад,
оперативний, ремонтний обслуговуючий та молодший обслуговуючий персонал. Усi роботи
ведуться квалiфiкованим персоналом, якiсний склад якого за вiком становить : вiд 19 до 34

рокiв - 268 чол., вiд 35 до 49 рокiв - 274 чол., вiд 50 до 59 рокiв - 262 чол., 60 рокiв та бiльше 111 чол. Загальна чисельнiсть на кiнець 2012 року складає 915 осiб.
Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється згiдно з графiком пiдвищення квалiфiкацiї в
спецiалiзованих учбових закладах. За 2012 рiк пiдвищили квалiфiкацiю: 339 робiтникiв: iз них
керiвники - 18чол. ; професiонали, фахiвцi - 116 чол.; квалiфiкованi та iншi робiтники -135 чол.
В тому числi безпосередньо на виробництвi - 51 чол., у навчальних закладах рiзних типiв за
договорами - 288 чоловiк.
Пiдготовка кадрiв здiйснюється виходячи з нагальних потреб пiдприємства як в спецiалiзованих
учбових закладах так и безпосередньо на виробництвi. Так в 2012 роцi навчено новим професiям
151 чоловiк: iз них безпосередньо на виробництвi - 51 робiтника, у навчальних закладах рiзних
типiв -100 чоловiк.По стажу роботи на одному пiдприємствi: вiд 1 до 2 рокiв - 138 чол., 3-4 роки
- 130 чол., 5-6 рокiв - 72 чол., 7-9 рокiв - 109 чол., вiд 10 та бiльше рокiв - 392 чоловiк.
Загальний рiвень освiти робiтникiв наступний - 32,5% робiтникiв мають повну вищу освiту
8,6% - базову та початкову вищу освiту. На пiдприємствi постiйно ведеться пропагування
пiдвищення не тiльки квалiфiкацiї, а й рiвня освiти, та отримання другої вищої освiти. Так в
2012 роцi за кошти пiдприємства здобули вищу освiту в вищих навчальних закладах 4 чоловiка.
Не дивлячись на тривалий термiн експлуатацiї устаткування пiдстанцiй, ТП i лiнiй
електропередач воно пiдтримується в технiчно-справному станi, в результатi своєчасного
проведення планових i поточних ремонтiв. Такий результат досягнутий завдяки постiйнiй роботi
по пiдбору i розстановцi кадрiв, як IТР так i робiтникiв, та пiдвищенню квалiфiкацiї
робiтникiв.На пiдприємствi продовжує дiяти Колективний договiр, укладений на 2007р. - 2008р,
до укладення нового. Профспiлкову органiзацiю створена вже давно (з моменту iснування
Товариства). - Прийом на роботу робiтникiв здiйснюється на пiдставi КЗпП України - за
безстроковими та строковими договорами на вакансiї згiдно штатного розкладу. Прийом
здiйснюється на пiдставi заяви робiтника та наказу по пiдприємству.Колективним договiром
передбачени соцiальнi пiльги для робiтникiв пiдприємства:виходячи з реальних фiнансових
можливостей пiдприємства адмiнiстрацiя може:-проводити часткову компенсацiю,не бiльш за
50% вартостi навчання в учбових закладах спiвробiтникiв або їх дiтей при умовi успiшного
навчання;-надавати робiтникам пiльговi (безвiдсотковi) займи(позики) на умовах передбачених
вiдповiдним Положенням "Про порядок надання пiльгових (безвiдсоткових) позик,якi мають
цiльове призначення ,за рахунок коштiв пiдприємства";-надавати робiтникам путiвки на
санаторно-курортне лiкування або вiдпочинок один раз на два роки з оплатою до 70% суми,без
перевищення 10 прожиткових мiнiмумов,в межах виданих коштiв на цi розходи;-виплачувати
компенса-цiю за проїзд в загальновiдомому транспортi при виконаннi трудових обов'язкiв;кожний працiвник,який входе до облiкового составу пiдприємства має право на надання йому
цiльової одноразової допомоги за рахунок коштiв пiдприємства у випадках передбачених
колективним договiром. Турбота про створення безпечних, здорових i нешкiдливих умов працi
постiйно знаходиться пiд контролем керiвництва пiдприємства i профспiлкового комiтету.
Кожен працiвник, що входить в облiковий склад пiдприємства має право на цiльову одноразову
допомогу в розмирi 1000 грн. за рахунок коштiв пiдприємства, у випадках:втрати здоров'я
працiвником;смерть близьких родичiв;вступ до шлюбу працiвника Товариства;з нагоди
ювiлейної дати;у зв'язку з виходом на пенсiю в розмiрi ередньомiсячного заробiтку по займанiй
посади (професiї), не залежно вiд його розмiру.
За звiтний перiод було надано соцiальних пiльгiв на суму 2,1 млн.грн. У тому числi: матерiальна
допомога 0,2 млн.грн.; заохочення к ювiлейним датам-0,9млн.грн;надання путiвок працiвникам
0,7 млн.грн.;iншi 0,3 млн.грн Станом на 31.12.2012 пiдприємство має страхове забезпечення вiд
нещасних випадкiв на транспортi.

6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваль Iгор Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВС № 316103 22.06.2000 Ясинуватським МВ УМВС України в Донецькiй областi
6.1.4. Рік народження
1971
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький Державний технiчний унiверситет 1998 р., "Електричнi системи та
мережi", iнженер-електрик. Донецька Державна академiя 2003р.,пiсля дипломна освiтаменеджер-економiст.Вища. Донецький Державний технiчний унiверситет 1998 р., "Електрич
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Виконуючий обов'язки генерального директора ВАТ"ПЕМ- Енерговугiлля"
6.1.8. Опис Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства ( протокол № 1 вiд
05.04.11р.) було прийнято та затверджено: з дати державної реєстрацiї Статуту ПАТ "ДТЕК
ПЕМ - Енерговугiлля" утворити одноосiбний Виконавчий орган ПАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугiлля". На посаду Виконавчого органу -Генеральним директором ПАТ "ДТЕК ПЕМ Енерговугiлля" строком на 2 роки обран Коваль I.I.Перелiк попередних посад:перебував на
посадi технiчного директора ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля"5 рокiв. Посада ,яку обiймав протягом
своєї дiяльностi: слюсар механо-складальних робiт на Ясинуватському механiчному заводi1мiсяць,служба в рядах Радянської Армiї-2 роки, слюсар iнструментальник -вагонне депо станцiї
Ясинуватська Донецької залiзницi -8 мiсяцiв, електромонтер по ремонту повiтряних ЛЕП на
Донецькому Захiдному ПЕМ "Донбасенерго",учень Донецького Державного технiчного
унiверситету- 5 рокiв. Освiта за фахом- електричнi системи та мережi.Квалiфiкацiя iнженерелектрик.Учень Донецького Державного технiчного унiверситету-2 роки,освiта менеджерекономiст,Донецькi Захiднi електричнi мережi: iнженер служби високовольтних передач-3 роки,
ведучий iнженер служби лiнiй-1 рiк, головний iнженер-3 роки. Генеральний директор є
одноосiб-ним виконавчим органом товариства i здiйснює керiвництво поточної дiяльностi в
межах повноважень визначених Статутом(роздiл20).Наглядова рада обирає та
вiдкликає(звiльняє) особу з посади Генерального директора Товариства. Особа,що обирається на
посаду Генерального директора строком не бiльш 3(трьох) рокiв. Одна i таж особа може бути
обраною на посаду Генерального директора неодноразово.Генеральний директор у випадку його
тимчасової вiдсутностi,пов'язаної iз його вiдрядженням,хворобою або вiдпусткою,має право на
строк до 35 днiв призначити особу,що буде тимчасово виконувати обов'язки та здiйснювати
повноваження Генерального директора Товариства,з обов'язковим повiдомленням про таке
призначення Наг лядової ради. Повiдомлення надсилається на електронну адресу або факс
Наглядової ради. Генеральний директор несе персональну вiдповiднiсть за результатами
дiяльностi Товариства,за виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi ним
рiшення;вирiшує всi питання дiяльностi Товариства,крiм тих,вирiшення яких вiдносяться до
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства. Трудовий договiр,що укладається
з Генеральним директором,вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи
особа,уповноважена на те Наглядовою радою. Умови працi Генерального директора
встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.Розмiр виплаченої заробiтної плати
вiдповiдає умовам трудового договору (контракту). Iншi види винагород, в тому числi в

натуральнiй формi, не виплачувались. Повноваження та обов'язки : всi питання дiяльностi
Товариства,органiзує розроботку та надає на затвердженя Наглядовiй радi плани( бюджети) та
звiтує перед Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою Товариства в строки та у
формах, якi затвержено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; наймає та звiльняє
працiвникiв Товариства, органiзує роботу щодо скликання i проведення загальних зборiв
акцiонерiв Товариства, бере участь у колективних переговорах та укладає колективний договiр
вiд iменi Товариства;заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;органiзує
розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури
Товариства,затверджує штатний розклад Товариства;прийняття рiшень:щодо органiзацiї i
ведення дiловодства в Товариствi; щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в
Товариствi ;щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми
особами;щодо ефективного використання активiв Товариства, щодо притягнення до майнової
вiдповiдальностi;самостiйно приймає рiшення про вчинення будь-яких правочинiв,пiдписання
(укладання)договорiв,контрактiв та угод за винятком тих,на вчинення(пiдписання,укладання)
яких,вiдповiдно до цього Статуту,потрiбно одержати обов'язкове рiшення Загальних зборiв або
Наглядової ради Товариства;вчиняє правочини вiд iменi Товариства в межах повноважень та
компетенцiї, що передбаченi Статутом та чинним законодавством;розробляє та подає на
погодження Наглядової ради Положення про склад,обсяг та порядок захисту вiдомостей,що
становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну iнформацiю. Зобов'язання:виконувати
рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв,Наглядової ради Товариства,прийнятi в
межах повноважень та компетен-цiї,встановленої Статутом;дотримуватися вимог Статуту;дiяти
в iнтересах Товариства;не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської
дiяльностi у власних приватних цiлях;не розголошувати iн-формацiю,яка включає службову або
комерцiйну таємницю Товариства;своєчасно доводити до вiдома Нагля-дової ради щодо
юридичних осiб,у яких вiн володiє 10 та бiльш вiдсоткiв статутного капiталу,обiймає посади в
органах управлiння iнших юридичних осiб,а також про правочини Товариства ,що здiйснюються
або такi,що будуть здiйсненi у майбутньому,та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою
особою;несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки,якi заподiянi Товариству його
винними дiями(бездiяльнiстю),якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi
чинним законодавством України. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Змiн протягом року не вiдбулось. Рiшенням рiчних Загальних зборiв публiчного акцiонерного
товариства "ДТЕК ПЕМ- Енерговугiлля" вiд 22.04.2013 року було затверджено внесення змiн до
Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.Згiдно з новою редакцiєю Статуту
Товариства, одноосiбний Виконавчий орган Товариства перейменовано: попередня назва
"Генеральний директор", нова назва "Директор". Наглядова Рада
ПАТ "ДТЕК ПЕМЕнерговугiлля" з урахуванням змiни назви одноосiбного Виконавчого органу Товариства згiдно
з п. 17.1 Статуту Товариства вiд 22.04.2013 року, прийняла рiшення пiдтвердити з 22.04.2013
року повноваження Коваля I.I. як Директора Товариства Коваля I.I.Рiшенням чергових
загальних зборiв акцiонерiв(Протокол№1/2013 вiд 22.04.2013року).
6.1.1. Посада
Заступник директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цибулiна Тетяна Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ВК №187980 08.10.2005 Ворошиловським РВУМВС України в м.Донецьку
6.1.4. Рік народження
1959
6.1.5. Освіта
Вища. Донецький iнститут Радянської торгiвлi, 1983р., "Бухгалтерський облiк та аналiз
господарської дiяльностi", економiст

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi (Головний бухгалтер) ВАТ
"ПЕМ-Енерговугiлля"
6.1.8. Опис Перелiк попередних посад: бухгалтер, старший бухгалтер шахти Мушкетовської
виробничого об'єднання "Донецьквугiлля"- 12 рокiв, ведучий економiст ВАТ "ПЕМЕнерговугiлля" - 3 роки, з 15.02.1993р. наказ №37 по 27.10.2009р призначена головним
бухгалтером ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля". Наказом генерального директора (Наказ № 508 вiд
28.10.2009р.) у зв'язку з виробничою необхiднiстю та перерозподiлом функцiй у напрямку
бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Товариства були внесенi змiни у штатний
розклад товариства, а саме: зi штатного розкладу виключено посаду головного бухгалтера та
внесено посаду заступника директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi.Наказом генерального
директора (Наказ № 334/к вiд 28.10.2009р.) на пiдставi змiн штатного розкладу Цибулiну Т.В.
переведено з посади головного бухгалтера ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" на посаду заступника
директора з економiки та фiнансiв зi звiтностi (з виконанням функцiй головного бухгалтера)
Товариства. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу економiчну
освiту, стаж роботи не менш 3-х рокiв. В посадовi обов'язки заступника директора з економiки
та фiнансiв зi звiтностi,згiдно наказу введенi виконання наступних функцiй:органiзацiя взаємодiї
з виконавцем послуг з ведення облiку та складання звiтностi;перевiрка дотримання виконавцем
облiкової полiтики i коректностi наданої фiнансової ,податкової та статистичної
звiтностi;пiдписання первинних i платiжних документiв,фiнансової , статистичної та податкової
звiтностi ,звiтностi в соцiальнi фонди,довiдок та iнших документiв,якi мають обов'язки реквiзит
"головний бухгалтер" або "другий пiдпис";погодження облiкової полiтики фiнансового та
податкового облiку; супроводження податкових перевiрок;органiзацiя документу обороту i
архiву первинних документiв. Головний бухгалтер здiйснює ведення бухгалтерського облiку у
вiдповiдно стi iз ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Повноваження
та обов'язки в межах Положення головного бухгалтера,як заступника директора з економiки та
фiнансiв:забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi,
що передбачають пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до
нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр виплаченої винагороди в тому числi у
натуральнiй формi:заробiтна плата згiдно штатному розкладу, винагороди в тому числi у
натуральнiй формi не має.Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших
пiдприємствах.Змiн протягом року не вiдбулись.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DTEK Holdings Limited B.V.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34334895
6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiвТовариства ( протокол вiд
03.04.12р.) було прийнято та затверджена Наглядова рада Товариства юридична особа, яка
представляє iнтереси акцiонерiв та здiйснює захист iх прав у перiод мiж проведенням Загальних
зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Генерального директора в межах компетенцiї визначеної
Статутом(роздiл 20)та чинним законодавством. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється
виключно шляхом кумулятивного голосування,строком не бiльш нiж 3 роки).Повноваження
представника члена Наглядової ради Товариства-акцiонера юридичної особи припиняється у
разi його вiдкликання таким акцiонером,яке здiйснюється за правилами скасування довiреностi з

дня отримання Товариством письмового повiдомлення про вiдкликання представника та
скасування довiреностi. Наглядова рада,як орган Товариства,має свiй штамп та бланк з
посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства. Винагорода,в тому числi у
натуральнiй формi ,не передбачена.Повноваження та обов'язки : визначення основних напрямкiв
дiяльностi Товариства,затвердження його планiв бюджетiв) та звiтiв про їх виконання,
призначення особи,що буде виконувати обов'язки Генерального директора або його звiльнення
;прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора та особи,що
виконує обов'яки Генерального директора ;затвердження органiзаiйної структури Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства,якi регулюють роботу органiв управлiння
Товариства та впливають на права та обов'язки акцiонерiв Товариства;надання дозволу
Генеральному директору Товариства на вiдчудження та (або) придбання ,набуття у власнiсть
iншим способом корпоративних прав ,дериватiвiв iнших юридичних осiб;надання попереднього
дозвiлу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв в межах його компетенцiї
та овноважень;прийняття рiшень на вчинення Товариством значних правочинiв,та правочинiв,
щодо яких є заiнтересованiсть згiдно Статуту та чинного законодавства;надання доручень
Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору) на проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства,його дочiрнiх пiдприємств,фiлiй,представництв,вiддiлень iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв,виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв
апарату управлiння;прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
затвердженння порядку денного,а також розгляд пропозицiй щодо змiн до порядку денного,
проектiв рiшень та документiв,що виносяться на затвердження загальних зборiв;затвердження
умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;прийняття
рiшення про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, у тому числi господарських
товариств,об 'єднань пiдприємства у вiдповiдностi з Статутом,чинним законодавством,а також
про вихiд з них;грошова оцiнка матерiальних цiнностей,цiнних паперiв i майнових прав,що
передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;вибiр аудитору;затвердження складу,обсягу
та порядку захисту вiдомостей,що становлять комерцiйну таємницю та конфеденцiйну
iнформацiю.Всi визначенi повноваження та обов'язки належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради та не можуть бути переданi на розгляд Генеральному директору Товариства.
Голова Наглядової ради обирається членами НР. Повноваження та обов'язки: органiзує роботу
Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,затвердженого НР;скликає
засiдання НР та голосування на них;затверджує порядок денний засiдань,органiзує ведення
протоколу в НР;готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть
НР,загальний стан Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи,спрямованi на досягнення
мети Товариства ,органiзує обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв;пiдтримує постiйнi
контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства;засiдання НР скликаються за
iнiцiативою Голови НР,на вимогу члена НР,РевiзiйноїКомiсiї,аудитора,Генерального директора,
акцiонерiв,якi в сукупностi володiють не менш 5% голосуючих акцiй Товариства;затверджує
порядок денний засiдання НР;несе персональну вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей,
внесених до протоколу.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.Строк на який призначено -3 роки
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DТЕК Holdings Limited
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
174860
6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

6.1.8. Опис Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiвТовариства ( протокол вiд
03.04.12р.) було прийнято та затверджена Наглядова рада Товариства юридична особа, яка
представляє iнтиреси акцiонерiв та здiйснює захист iх прав у перiод мiж проведенням Загальних
зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть Генерального директора в межах компетенцiї визначеної
Статутом(роздiл 20) та чинним законодавством. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється
виключно шляхом кумулятивного голосування,строком не бiльш нiж 3 роки).Повноваження
представника члена Наглядової ради Товариства-акцiонера юридичної особи припиняється у
разi його вiдкликання таким акцiонером,яке здiйснюється за правилами скасування довiреностi з
дня отримання Товариством письмового повiдомлення про вiдкликання представника та
скасування довiреностi. Наглядова рада,як орган Товариства,має свiй штамп та бланк з
посиланням на належнiсть Наглядової ради до Товариства. Винагорода,в тому числi у
натуральнiй формi ,не передбачена.Повноваження та обов'язки : визначення основних напрямкiв
дiяльностi Товариства,затвердження його планiв бюджетiв) та звiтiв про їх виконання ;
призначення особи,що буде виконувати обов'язки Генерального директора або його звiльнення ;
прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi Генерального директора та особи,що
виконує обов'яки Генерального директора ;затвердження органiзаiйної структури Товариства;
затвердження внутрiшнiх документiв Товариства,якi регулюють роботу органiв управлiння
Товариства та впливають на права та обов'язки акцiонерiв Товариства;надання дозволу
Генеральному директору Товариства на вiдчудження та (або) придбання ,набуття у власнiсть
iншим способом корпоративних прав ,дериватiвiв iнших юридичних осiб;надання попереднього
дозвiлу Генеральному директору Товариства на вчинення правочинiв в межах його компетенцiї
та повноважень;прийняття рiшень на вчинення Товариством значних правочинiв,та
правочинiв,щодо яких є заiнтересованiсть згiдно Статуту та чинного законодавства;надання
доручень Ревiзiйнiй комiсiї (Ревiзору) на проведення перевiрок фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства,його дочiрнiх пiдприємств,фiлiй,представництв,вiддiлень iнших
вiдокремлених пiдроздiлiв,виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних
пiдроздiлiв апарату управлiння;прийняття рiшення про проведення загальних зборiв акцiонерiв
Товариства,затвердженння порядку денного,а також розгляд пропозицiй щодо змiн до порядку
денного,проектiв рiшень та документiв,що виносяться на затвердження загальних зборiв;
затвердження умов договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства;
прийняття рiшення про участь у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, у тому числi
господарських товариств,об 'єднань пiдприємства у вiдповiдностi з Статутом,чинним
законодавством,а також про вихiд з них;грошова оцiнка матерiальних цiнностей,цiнних паперiв i
майнових прав,що передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;вибiр аудитору;
затвердження складу,обсягу та порядку захисту вiдомостей,що становлять комерцiйну
таємницю та конфеденцiйну iнформацiю.Всi визначенi повноваження та обов'язки належать до
виключної компетенцiї Наглядової ради та не можуть бути переданi на розгляд Генеральному
директору Товариства.Змiн протягом року не було.Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.Строк на який призначено -3 роки
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВ "ДТЕК"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
0 34225325
6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 03.04.2012р. обрана
Ревiзiйна комiсiя Товариства з двох членiв юридичних осiб, яка представляє iнтереси акцiонерiв
та здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства дiє на пiдставi

Статута (пункту 21) про Ревiзiйну комiсiю та чинного законодавства України. Дiючий склад
Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Товариства вiд
03.04.2012 року (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2012 року)
строком на 3 роки.
Контролюючий орган Товариства створюється та вiдкликається загальними зборами акцiонерiв,
доповiдає про результати проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй
радi та акцiонерам, якi iнiцiювали перевiрку. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори
акцiонерiв не мають права затверджувати рiчний баланс Товариства. Винагорода, в тому числi у
натуральнiй формi, не передбачена. Повноваження та обов'язки:розглядає та вирiшує питання
щодо:затвердження висновкiв по проведених перевiрках;матерiалiв що дають пiдставу для
проведення службових розслiдувань по конкретних фактах;затвердження висновкiв по
матерiалах службових розслiдувань;додержання Статуту Товариства та iнших документiв
внутрiшньої процедури Товариства;контрольно-ревiзiйної дiяльностi. Як юридична особа
посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який
призначено -3 роки.
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї:
органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї;скликає засiдання та голосує за них,затверджує порядок
денний засiдань,органiзує ведення протоколiв засiдань;доповiдає про результати проведених
Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та Наглядовiй радi;пiдтримує постiйнi
контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства. Головою Ревiзiйної комiсiї не
можуть одночасно бути Головою,членами Наглядової ради,Генеральним директором,
Корпоративним секретарем та членами iнших органiв Товариства. Обирається строком не бiльш
ніж 3роки,та протягом строку повноважень може бути перебраним.Контролює ефективне
використання Генеральним директором активiв Товариства;контролює цiльове використання
Генеральним директором прибутку Товариства; контролює дiяльнiсть Генерального директора
щодо виконання Товариством своїх забов'язань перед контрагентами i третiми
особами;контролює дотримання Генеральним директором встановлених Статутом обмежень
його повноважень;контролює дотримання чинного законодавства щодо органiзацiї та ведення
бухгалтерського та податкового облiку Генеральним директором та головним бухгалтером
Товариства. Ревiзiйна комiсiя зобов'язана вимагати скликання позачергових зборiв у разi
виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань,якi вчиненi
посадовими особами Товариства.
6.1.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДТЕК ИНВЕСИМЕНТС Б.В.
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
34284942
6.1.4. Рік народження 6.1.5. Освіта 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
6.1.8. Опис Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв протокол вiд 03.04.2012р. обрана Ревiзiйна
комiсiя Товариства з двох членiв юридичних осiб, яка представляє iнтереси акцiонерiв та
здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльностю Товариства дiє на пiдставi Статута
(роздiлу 21) про Ревiзiйну комiсiю та чинного законо-давства України. Компетенцiя Ревiзiйної
комiсiї визначається законом та Статутом Товариства.Контролюючий орган Товариства
створюється та вiдкликається загальними зборами акцiонерiв, доповiдає про результати
проведених нею перевiрок загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi та акцiонерам, якi
iнiцiювали перевiрку. Без висновку Ревiзiйної комiсiї загальнi збори акцiонерiв не мають права
затверджувати рiчний баланс Товариства. Винагорода, в тому числi у натуральнiй формi, не

передбачена. Повноваження та обов'язки:розглядає та вирiшує питання щодо:затвердження
висновкiв по проведених перевiрках;матерiалiв що дають пiдставу для проведення службових
розслiдувань по конкретних фактах;затвердження висновкiв по матерiалах службових
розслiдувань;додержання Статуту Товариства та iнших документiв внутрiшньої процедури
Товариства;контрольно-ревiзiйної дiяльностi. Як юридична особа посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено -3 роки.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Генеральний
директор

Коваль Iгор
Iванович

Головний
бухгалтер

Цибулiна Тетяна
Володимирiвна

Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Ревiзiйної
комiсiї
Член Ревiзiйної
комiсiї

DТЕК Holdings
B.V.
DТЕК Holdings
Limited
ТОВ"ДТЕК"
ДТЕК
ИНВЕСИМЕНТС
Б.В.

Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який
видав) або
ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
юридичної особи
ВС 316103
22.06.2000
Ясинуватським
МВ УМВС
України в
Донецькiй областi
ВК 187980
08.10.2005
Ворошиловським
РВУМВС України
в Донецьку
34334895

Кількість за видами акцій
Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

15.03.2006

9

30.07.2002

Прості
іменні

Прості
на
пред’яв
ника

0,00018

9

0

0

0

100

0,002

100

0

0

0

28.03.2012

5

0,0001

5

0

0

0

00000 174860

10.04.2006

3 643 118

66,501

3 643 118

0

0

0

34225325

09.06.2006

1 519 687

27,7403

1 519 687

0

0

0

34284942

28.03.2012

5

0,0001

5

0

0

0

5 162 924

94,24368

5 162 924

0

0

0

Усього

ПривілейоПривілейовані на
вані іменні
пред'явника

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

ДТЕК Holdings
Limited

00000000

ТОВ"ДТЕК"

34225325

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
фiзичних осiб
немає

Місцезнаходження
1066, Кiпр R.C.1066
Nikosia Julia
house,R.C.1066
Нiкосi, Nikosia
Themistokli Dervi
St.3 р-н, Nikosia,
Themistokli Dervi
St.3. Nikosia Julia
Hous
83055, Донецька
обл.,
Ворошиловський рн, м.Донецьк,
б.Шевченко,11

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

Прості
іменні

Прості на
пред'явни
ка

Привіле
йовані
іменні

Привілейовані на
пред'явника

3 643 118

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
66,501

3 643 118

0

0

0

09.06.2006

1 519 687

27,7403

1 519 687

0

0

0

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

10.04.2006

немає немає немає
Усього

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явни
ка

Привіле
йовані
іменні

Привілейовані на
пред'явника

0

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
0

Кількість за видами акцій

0

0

0

0

5 162 805

94,2413

5 162 805

0

0

0

8. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

03.04.2012
Дата проведення
94,31
Кворум зборів
Черговi загальнi збори, що передував звiтньому перiоду за 2011 рiк проведено 03.04.2012 р.
Опис
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв 83001,м.Донецьк,вул.Челюскiнцiв,151
(конференц-зал ТОВ "Сервiс-Iнвест").
Пропозiцiї щодо перелiку порядку денного внесла Наглядова рада товариства.
Порядок денний:
1.Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Затвердження регламенту роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2011 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2012 роцi.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
5.Затвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.
6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2011 роцi .
7.Про нарахування та виплату частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи
Товариства у 2011 роцi.
8.Про вiдкликання та дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради
Товариства.
9.Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
11.Затвердження умов договору,що укладається iз членами Наглядової ради Товариства та
призначення особи,уповноваженої на пiдписання вiд iменi Товариства договору,що
укладається iз членами наглядової ради Товариства.
12.Вiдзив та дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
13. Визначення кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
15.Про надання згоди на вчинення Товариства у 2012 роцi значних правочинiв та
правочинiв,щодо яких є заiнтересованiсть.
Голосування вiдбувалось бюлетенями електроним способом.
По першому питанню на голосування поставлена пропозицiя про обрання лiчильної комiсiї
рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.Затвердження регламенту роботи рiчних
загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Голосували
бюлетенем №1"за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0 %
По другому питанню на голосування поставлена пропозицiя затвердити звiт Виконавчого
органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011
рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi у 2012 роцi.Голосували бюлетенем №2"за"100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0 голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0
голосiв або 0%
По третьому питанню на голосування поставлена пропозицiя затвердити звiт Наглядової
ради Товариства за 2011 рiк.Голосували бюлетенем №3 ""за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0 голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%
По четвертому питанню на голосування поставлена пропозицiя затвердити звiт та висновки
Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк.-Голосували
бюлетенем № 4"за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0 голосiв,недiйсних та тих ,що
не проголосували 0 голосiв або 0%
По п'ятому питанню на голосування поставлена пропозицiя затвердження фiнансової
звiтностi Товариства за 2011рiк. Затвердити Баланс та звiт про фiнансовi результатиГолосували бюлетенем №5. "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%
По шостому питанню , на голосування поставлена пропозицiя

6.1Чистий прибуток отриманий за пiдсумками роботи ПАТ " ДТЕК ПЕМ - Енерговугiляя" у
2011 роцi залишити в розмiрi 122,7млн.грн нерозподiленим(для виконання статутних
цiлей).Голосували бюлетенем № 6"за"-99,9% або 5 162 824 голосiв,"проти"-0,07% або 3 743
голосiв, недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%
По сьомому питанню на голосування поставлена пропозицiя:
- нарахування та виплату частини прибутку(дивiдендiв) за пiдсумками роботи ПАТ "ДТЕК
ПЕМ -Енерговугiлля" у 2011 роцi не здiйснювати.
Голосували бюлетенем №7"за"-99,9% або 5 162 824 голосiв,
"проти"- 0,07% або 3 743 голосiв, недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%
По восьмому питанню на голосування поставлена пропозицiя:
вiдкликання та дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у
повному складi,а саме ТОВ "Донбаська паливно-енергетична компанiя" та ДТЕК Холдингз
Лiмiтед.
Голосували бюлетенем №8 "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%
По дев'ятому питанню на голосування поставлена пропозицiя:
Визначити кiлькiстний склад Наглядової ради Товариства у кiлькостi двох членiв.
Голосували бюлетенем №9 "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%.
По десятому питанню на голосування поставлена пропозицiя:
Обрати на 3 роки Наглядову раду ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" у складi DTEK Holdings
Limited(ДТЕК Холдингз Лимитед) та DTEK Holdings B.V.(ДТЕК Холдингз Б.В.)
Голосували
бюлетенем № 10"за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%
По одинадцятому питанню на голосування поставлена пропозицiя:
11.1Затвердження умов договору,що укладається iз членами Наглядової ради Товариства
11.2Уповноважети генерального директора ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" пiдписати вiд
iменi Товариства договiр iз членами Наглядової ради ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля".
Голосували бюлетенем №11 "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%.
По дванадцятому питанню на голосування поставлена пропозицiя
Вiдзив та дострокове припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства у
повному складi ,а саме :Жук Наталiю Миколаївну та Волкову Вiкторiю Миколаївну
Голосували бюлетенем №12 "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%.
По тринадцятому питанню на голосування поставлена пропозицiя:
Визначити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ"ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" у кiлькостi
двох членiв.
Голосували бюлетенем №13 "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%.
По чотирнадцятому питанню на голосування поставлена пропозицiя
Обрати на 3 роки Ревiзiйну комiсiю ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" у складi DTEK
Investmtnts B.V. (ДТЕК Инвестментс Б.В.) та ТОВ "ДТЕК"(до змiни назви-ТОВ "Донбаська
паливно-енергетична компанiя) (код за ЄДРПОУ 34225325)
Голосували бюлетенем №14 "за"-100% або 5 166 567 голосiв,"проти"-0% та 0 голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0%.
По п'ятнадцятому питанню на голосування поставлена пропозицiя
Про надання згоди на вчинення Товариства у 2012 роцi значних правочинiв та правочинiв,щодо яких є заiнтересованiсть.
15.1.Попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчиненняПАТ "ДТЕК ПЕМЕнерговугiлля" протягом 1року з дня проведення цих Загальних зборiв значних
правочинiв,предметом яких є закупiвля та продаж (постачання) вугiлля,електроенергiї,на
муму яка перевищує 25% вартостi активiв ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" за даними
рiчної фiнансової звiтностi за 2011рiк.
15.2. ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" має право вчиняти зазначенi у пунктi 15.1 цього

протоколу правочини,щодо яких Загальними зборами акцiонерiв ПАТ"ДТЕК ПЕМЕнерговугiлля"прийнято рiшення про їх попереднє схвалення тiльки за умови прийняття
Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" рiшення про надання дозволу на
вчинення кожного iз правочинiв вказаних у пунктi 15.1цього протоколу.
15.3.Надати згоду на вчинення ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" протягом одного року з
дня проведення цих загальних зборiв правочинiв iз заiнтересованiстю з особами,
заiнтересованими у вчиненнi ПАТ"ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" правочинiв визначених у
пунктi 15.1.цього протоколу,а саме :з ДТЕК Холдiнгз Б.В.або iншими юридичними особами,
бiльше 60% акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить ДТЕК
Холдiнгз Б.В. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї "ДТЕК Холдингз Б.В." як
Активи,або якi визначенi Наглядовою радою компанiї "ДТЕК Холдингз Б.В." як
Контрольованi активи,якщо такi правочинi будуть стосуватися та вiдповiдати
вимогам,передбаченим пунктом 15.1.цього протоколу Загальних зборiв ПАТ "ДТЕК ПЕМЕнерговугiлля"
Голосували бюлетенем №15 "за"-99,998% або 5 166 491 голосiв,"проти"-0% та 0
голосiв,недiйсних та тих ,що не проголосували 0 голосiв або 0% що "Утримались" 76 голосiв
або 0,0015%.
Черговi загальнi збори за звiтний перiод 2012 рiк проведено 22.04.2013 р.
Мiсце проведення загальних зборiв акцiонерiв 83001,м.Донецьк,вул.Челюскiнцiв,151кiм.609,
6 поверх
Пропозiцiї щодо перелiку порядку денного внесла Наглядова рада товариства

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Макаудитсервiс
Товариство з обмеженою
відповідальністю
21994619
83055, Донецька обл., Ворошиловський
р-н, м.Донецьк, Театральнiй 7 / 515
Свiдоцтво №1988
Аудиторська палата України
26.01.2006
062304388
062304388
Аудиторськi послуги емiтенту
Укладено договiр на пiдготовку
аудиторського висновку № 58 А/2вiд
12.02.2013р.Початок
проведення
аудиту
12.02.2013
р.,закiнчення
19.03.2013 р.
Свiдоцтво про внесення в реєстр
суб'єктiв аудiторської дiяльностi №1998
продовжено рiшенням АПУ №224/3 вiд
23.12.2010року та дiє до 23.12.15року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Всеукраїнський депозитарiй цiнних
паперiв
Приватне акціонерне товариство
35917889
04107, Київська обл., Подольский
район р-н, м.Київ, вул.Тропiнiна,буд.7Г
лiцензiяСерiя АВ №49
ДКЦПФР
19.11.2009
(044) 5854240
(044)5854240
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Строк дiї лiцензiї 27.05.09-27.05.2019р.
Укладене договiр про обслуговування
емiсiї цiнних паперiв Е1194/10 вiд
25.06.2010року
Об'єднана реєстрацiйна компанiя
Товариство з обмеженою
відповідальністю
23785133
83050, Донецька обл., Ворошиловський
р-н, м.Донецьк, вул.Унiверситетська,52
лiцензiяСерiя АВ № 5
ДКЦПФР
17.12.2009
(062)3371041
(062)3371041
Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
цiнних паперiв
Строк
дiї
лiцензiї17.12.200917.12.2014р.
Укладене договiр про вiдкриття
рахункiв у цiнних паперах вiд
25.06.2010року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

"Фондова бiржа ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
03150, Київська обл., Печерський р-н,
м.Київ, вул.Червоноармiйська,72, офiс
6,96
Лiцензiя серiї АВ №5
ДКЦПФР
10.06.2011
044 277 50 00
044 277 50 01
Професiйна дiяльнiсть на фондовому
ринку-дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi
на фондовому ринку
Строк дiї лiцензiї 05.03.2009-05.03.2019
Укладене договiр про допуск цiнних
паперiв до торгiвлi вiд 10.10.2011року.
"Рюрiк"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
16480462
04053, Київська обл., Шевченкiвський
р-н, м.Київ, вул. Артема,52-А
Свiдоцтво №4
ДКЦПФР
12.04.2010
044 484 00 53
044 484 00 53
дiяльнiсть на фондовому ринку- згiдно
Статуту, рейтингування (визначення
кредитних рейтингiв позичальникiв та
їхнiх окремих боргових iнструментiв)
та наданняiнформацiйно-аналiтичних i
консультацiйних послуг у сферi
рейтингування
Строк дiї свiдоцтва безстроковий.
Укладене договiр про визначення
рейтингової оцiнки №11/12/05 вiд
05.12.2011року.

11. Відомості про цінні папери емітента
11.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
25.05.2010
Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
243/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
ДКЦПФР

4
UA4000073084

Тип цінного
папера
5
Акція проста
бездокумента
рна іменна

Форма
існування
та форма
випуску
6
Бездокумент
арні іменні

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

7
1,86

8
5 478 271

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
10 189 584,0
6

10
100

Свiдоцтво вiд 24.09.01 №486/1/01 ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" втратило чиннiсть,у зв'язку з де матерiалiзацiєю. Було проведено де
матерiалiзацiя випуску акцiй та отримано нове свiдоцтво. Попереднi свiдоцтва вiд 14.07.1998р№168/05/1/98 втратили чиннiсть. Щодо
Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" даннi залишилися без змiн .Дата видачi 22.06.2011року.
28.10.2011року Операцiйним управлiнням ПФТС прийнято рiшення, яке набуває чинностi з 31 жовтня 2011року, про включення за iнiцiативою
емiтента акцiй простих iменних ПАТ"ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" до Бiржового списку ПФТС без включення до Бiржового реєстру. Заяв на
допуск у лiстинг пiдприємство не подавало. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось

12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Видiл: Пiдприємство ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля" було засноване 01.10.1989р.Вiдповiдно до наказу №127
виробничого об'єднання"Донецьквугiлля" "Про створення пiдприємства електричних мереж,як
структурної одиницi ВО"Донецьквугiлля",та здiйснює електропостачання шахт,пiдприємств обладнання
та шахтних селищ".
Перетворення: 25.12.1995 року наказом№7439 Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного
майна України пiдприємство електричних мереж ВО"Донецьквугiлля" було перетворено у процесi його
приватизацiї в ВАТ "Пiдприємство електричних мереж-Енерговугiлля"( ВАТ"ПЕМ-Енерговугiлля").
12 .03.1997 року наказ Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України №551
вiдмiтив завершення приватизацiї пiдприємства,пiсля цього ВАТ"ПЕМ-Енерговугiлля" получає
свiдоцтво про власнiсть №47 вiд 16.07.1997р,котре посвiдчує,що майно зазначеного товариства є
колективною власнiстю акцiонерiв.
Форма iснування акцiй була документарна. Згiдно Закона України "Про акцiонернi
товариства"Товариством здiйснена дематерiалiзацiя i форма iснування акцiй стала бездокументарна. У
2011роцi пiдприємство змiнило органiзацiйно правову форму згiдно Закону України "Про акцiонернi
товариства". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011року,протокол №1
пiдприємство прийняло органiзацiйно-правову форму iз змiною найменування пiдприємства на Публiчне
акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" скорочено ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ".
Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи 06.04.2011року.
На пiдприємствi щорiчно проводиться огляд-конкурс з охорони працi мiж структурними пiдроздiлами,за
пiдсумками якого переможцi i призери конкурсу нагороджуються грамотами i грошовими
премiями.12.12.2000 року вiдповiдно до рiшення Великої Ради Нацiонального конкурсу, що вперше
проводиться в Українi,"Лiдер паливно-енергетичного комплексу 2000" в складi:Комiтету Верховної Ради
з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної полiтики ядерної безпеки,Мiнiстерства палива та
енергетики,Вiддiлу фiзико-технiчних пробеми енергетики НАН України ВАТ"ПЕМ-Енерговугiлля" було
привласнено звання лауреату Конкурсу з нагородженням Дипломом "Лiдер паливно-енергетичного
комплексу" в номiнацiї"Пiдприємство".У 2001 роцi колектив пiдприємства активно включився в
пiдготовку i виконання мiської програми по охоронi життя i здоровья людей на виробництвi i в побутi на
2001-2005роки.
Злиття ,подiлу,приєднання,перетворення,видiлу ПАТ " ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" пiсля приватизацiї у
подальшому перiодi небуло.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та
перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду
Органiзацiйна структура емiтента: ПАТ" ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" уявляє собою цiлiсний
технологiчний комплекс та складається з апарату управлiння i пiдроздiлiв ,та структурних одиниць,
пов'язаних мiж собою єдиним виробничим процесом,а саме;Центральний РЕМ, Пролетарський
РЕМ,Петровський РЕМ,Рутченковська енергодiлянка,Моспiнська енергодiлянка,
Вугледарська енергодiлянка.ПАТ" ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля"є самостiйним господарюючим
суб'єктом,юридичною особою,має свiй самостiйний баланс,поточнi рахунки в банках ,печатку,
штампи,товарний знак,символiку,фiрмовий бланк та iншi реквiзити. Основними професiями на
пiдприємствi є:черговий персонал пiдстанцiй, ремонтний персонал РЕМ i енергодiлянок,водiї
спецтехнiки,будiвники.Фiлiй, дочiрних пiдприємств, представництва та iнших вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв у складi ПАТ" ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" не має. Змiни в органiзацiйнiй
структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не було. Загальнi збори акцiонерiв-вищий орган
товариства., Наглядова рада-наглядовий орган товариства,генеральний директор-виконавчий орган
товариства,ревiзiйна комiсiя-контролюючий орган товариства
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду,
умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб,що мали мiсце протягом звiтного перiоду,умови
та результатiв цих пропозицiй не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів,
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обликова полiтика розкрита у примiтках Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi та звiт незалежних аудиторiв 31 грудня 2012 р.
Основа складання звiтностi. Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена на основi
iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень ("тис. грн."), всi суми округленi
до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть. Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена до того, як Компанiя
склала свiй перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ за рiк, що закiнчується 31 грудня
2013 року. У цiй попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ не подано усiєї порiвняльної iнформацiї,
як цього вимагають МСФЗ.
Як пiдприємство, що вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), Компанiя
застосовує МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та обрала
рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 р., першим роком прийняття МСФЗ, опублiкованих Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), iнтерпретацiй, опублiкованих Комiтетом з
тлумачення мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") РМСБО, та iнтерпретацiй Постiйного комiтету
з iнтерпретацiй ("ПКI"), затверджених Комiтетом з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
("КМСБО"), що залишаються чинними.
МСФЗ (IFRS) 1 вимагає вiд пiдприємства, що переходить на МСФЗ, скласти звiт про фiнансовий стан
згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу на МСФЗ. Цей звiт про фiнансовий стан є
вiдправним пунктом для ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до МСФЗ.
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 1, Компанiя застосовує унiфiкованi бухгалтерськi принципи у звiтi про фiнансовий
стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу та протягом усiх перiодiв, представлених у її
першiй повнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ. Цi принципи облiкової полiтики
вiдповiдають кожному МСФЗ, що дiє на звiтну дату.
Вiдповiдно до вимоги МСФЗ (IFRS) 1, попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ є остаточною тiльки
пiс-ля пiдготовки першого повного пакету фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Пiд час складання
попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво повинно застосовувати МСФЗ, що є
чинними станом на дату складання такої попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, та враховувати
будь-якi Проекти будь-яких МСФЗ, наявнi на зазначену дату. У результатi прийняття нових МСФЗ, якi
набудуть чинностi 31 грудня 2013 р. (дата першого повного застосування МСФЗ Компанiєю), залишки на
рахунках у попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ можуть змiнитися, коли Компанiя пiдготує
перший повний пакет фiнансової звiтностi на 31 грудня 2013 року.
Вiдповiдно, попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, складена до пiдготовки першого повного
пакету фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, називається попередньою фiнансовою звiтнiстю згiдно з
МСФЗ. При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ Компанiя застосувала усi МСФЗ,
що дiють на дату останнього поданого звiту про фiнансовий стан.Ця фiнансова звiтнiсть була складена з
урахуванням припущення стосовно безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та
погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.Основнi облiковi оцiнки та судження, що
використовувались при застосуваннi облiкової полiтики Компанiя робить оцiнки та припущення, якi
впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i
базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо
майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок,
керiвництво Компанiї також використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв
облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування
балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:
припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення грунтується на поточних
намiрах та фiнансовому станi Компанiї.
Текст аудиторського висновку
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
вiд 19 березня 2013р.
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
станом на 31 грудня 2012 року м. Донецьк - 2013

1. Адресат.Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", фiнансовий звiт якого
перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України
"Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi
змiнами та доповненнями, Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23 лютого 2006р.
№ 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв,
якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006р. № 1528 та Вимогами до аудиторського
висновку при розкриттi iнформацiї емiтента цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд
29.09.2011 р. № 1360.
При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 "Незалежнiсть" Кодексу етики
професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно
незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та
тиску при складаннi цього висновку не виникало.
2. Вступний параграф:
2.1.Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
Код за ЕДРПОУ
00169845
Мiсцезнаходження 83001, Донецьк, Челюскiнцев, б.151
Дата та орган реєстрацiї
Серiя А01 № 715141 вiд 27.12.1995 р.
Основнi види дiяльностi
35.13 - Розподiлення електроенергiї
42.99 - Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.
43.21. - Електромонтажнi роботи
33.14. - Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування
42.22. - Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй
35.14. - Торгiвля електроенергiєю
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними
актами України:
- "Про цiннi папери i фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями
(надалi ЗУ № 3480);
- "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi
змiнами та доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi - ЗУ №
514);
- "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ №
3125);
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi
здiйснення операцiй з цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi, а саме:
- баланс станом на 31.12.2012 року;
- звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2012 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 фiнансовий рiк є першою рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка
вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2012
року. З деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та
iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного
балансу по МСФО на 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть
яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського
персоналу Товариства. Так, оцiнка для цiлей пiдготовки першої фiнансової звiтностi за МСФЗ
Товариством була проведена у 2011 роцi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що
впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв
та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової
звiтностiУправлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання
i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити
складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки;
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж
фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних
паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою
звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у
вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту
вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту".
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв
проведеного нами аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(далi - Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi
параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть",
МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".
2.5. Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих
попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової
звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази", що вiдповiдають метi
отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю,
яка мiстилася в облiкових записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з
записiв у первинних документах та записiв системи електронного переведення платежiв та журнальних
проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i
розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та
наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги
бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання
розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Обов'язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи
внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з

метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки
щодо ефективностi внутрiшнього контролю акцiонерного товариства.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання
управлiнського персоналу щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до
вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що
стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити, що в результатi аналiзу господарчої
дiяльностi пiдприємства на протязi 3-х рокiв (2010-2012) встановлено динамiку збiльшення об'ємiв
виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам. Управлiнський персонал акцiонерного
товариства планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Публiчного акцiонерного товариства
"ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для
висловлення думки аудиторiв.
На думку аудиторiв, , фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий
стан ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" станом на 31.12.2012 року та її фiнансовi результати, i рух
грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату i вiдповiдає положенням Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
2.6. Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської
перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся, фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних
даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в
цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне
застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам
МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх
МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2012 рiк, згiдно вимог українського
законодавства Компанiєю було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р № 87. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш
детальне розкриття про активи, зобов'язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але
це не викривлює показники фiнансового стану Компанiї та результатiв її дiяльностi за 2012 рiк.
Мiжнароднi стандарти передбачають подання у фiнансовiй звiтностi порiвняльної iнформацiї, статтi з
нульовими залишками у звiтi не наводяться, додатковi статтi, заголовки та промiжнi пiдсумковi суми
наводяться у звiтi про фiнансовий стан, якщо таке подання полiпшить розумiння фiнансового становища
пiдприємства) фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить
iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в
цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 № 514VI, зi змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом
на 31.12.2012р. резервний капiтал не створювався.
Станом на 31.12.2012 року у балансi Товариства вiдображенi не розподiленнi прибутки накопиченi за
попереднi роки у сумi 216 895 тис. грн. У 2012 роцi Товариство отримало прибуток, що дало можливiсть
збiльшити не розподiленнi прибутки на суму 56499 тис. грн.
Вiдкрите
акцiонерне
товариство
"ПIДПРИЄМСТВО
ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"(скорочено ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля") було перетворене в процесi приватизацiї iз
пiдприємства електричних мереж ВО "Донецьквугiлля" згiдно Наказу №7439 вiд 25.12.1995 року
Донецького регiонального вiддiлення Фонду Державного майна. Засновником товариства є Донецьке
регiональне вiддiлення Фонду Державного майна, котре не має акцiй емiтента. Майно товариства на
пiдставi свiдоцтва про власнiсть №47 вiд 16.07.1997року наказом Донецького регiонального вiддiлення
ФДМ є колективною власнiстю акцiонерiв.
У 2011роцi пiдприємство змiнило органiзацiйно-правову форму згiдно Закону України "Про акцiонернi
товариства". Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011року,протокол №1
пiдприємство прийняло органiзацiйно-правову форму iз змiною найменування пiдприємства на Публiчне

акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" скорочено ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ". Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи 06.04.2011року.
Статутний фонд пiдприємства був сформований вiдповiдно до порядку вiдображення в бухгалтерському
облiку i звiтностi операцiй, пов'язаних iз приватизацiєю й орендою державних пiдприємств,
затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.12.1993р. № 109. Станом на 31.12.2012 рiк
Статутнiй фонд Товариства складає 10190 тис. грн., його подiлено на 5 478 271
простих акцiй
(номiнальною вартiстю 1,86 грн. кожна) згiдно статуту. В обiгу перебуває 5 478 271 акцiя, вилучення
акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй - простi iменнi, форма випуску - бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
вiд 25.05.2010 № 243/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Зведеного облiкового реєстру, Пiдприємство до перевiрки не надавало. Однак аудиторами отримана
iнформацiя з офiцiйних джерел, згiдно якiй, станом на 31.12.2012р. акцiонерами, частки яких
перевищують 10% статутного капiталу ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", є:
Найменування Номiнальна вартiсть КiлькiстьЗагальна номiнальна вартiстьВiд загальної кiлькостi (%)
DTEK Holdings Limited,CYP 1,86 3643118
6776199.48
66,5012
Тов-во з обмеженою вiдповiдал."Донбаська паливно-енергетична компанiя1,86 1519687
2826617,80
27,7403
Протягом 2011 року вiдбувались наступнi змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 10%
статутного капiталу ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", а саме: пакет акцiй акцiонера-юридичної
особи(Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ" скорочено "ДПЕК",м.Донецьк ,бул.Шевченко ,11,якому належить 1348689 простих
iменних акцiй, що становило 24,62 % голосуючих акцiй збiльшився та становить 1519687 простих
iменних акцiй,що складає 27,7403% голосуючих акцiй
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" - Генерального
директора ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" знаходяться акцiї в 0,00018% вiд статутного капiталу
ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", тобто доля виконавчого органу ПАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" не перевищує 5% у статутному капiталi ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ".
У зв'язку змiною концептуальної основи фiнансової звiтностi на МСФО, не вiдбулась змiна статутного
фонду, ця змiна зазвичай вiдображає вплив гiперiнфляцiї, згiдно з IAS 29.
Належний державi пакет акцiй ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", вiдсутнiй.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного
законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити
висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу,
згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi МСФЗ
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у
вiдповiдностi з МСФЗ на початок перiоду Товариство здiйснило коригування сум, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi з П(С)БО.
Перехiд вiд ранiше застосованих П(С)БО до МСФЗ вплинув на показники Товариства. Iнформацiя щодо
коригувань пов'язаних з зазначеним переходом нерозкрита в примiтках к фiнансовим звiтам.
4. Iнша допомiжна iнформацiя - Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених п.2.7
"Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики)", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360
4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом
вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних
рекомендацiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi
чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155
"Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного
фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного

капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати
вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд
мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї".
Станом на 31.12.2012 р. чистi активи ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" складають:
Рядок
Сума на кiнець звiтного перiоду,
тис. грн..
1.
АКТИВИ
1.2
Необоротнi актив
383366
1.3
Оборотнi активи
160633
1.4
Витрати майбутнiх перiодiв 74
1.5.
Необоротнi активи а групи вибуття 0
1.5
Усього активi 544073
2.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1
Довгостроковi зобов'язання 2999
2.2
Поточнi зобов'язання 81200
2.3
Забезпечення наступних виплат i платежiв 0
2.4
Доходи майбутнiх перiодiв 0
2.5
Усього зобов'язань
84199
3.
ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5)
459874
4.
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi:
10190
4.1
Неоплачений капiтал 0
4.2
Вилучений капiтал
0
5.
Вiдхилення (рядок 3 - рядок 4)
449684
Розмiр чистих активiв ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" бiльше розмiру статутного капiталу
товариства на 449684 тис. грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного
товариства". Слiд зауважити, що в порiвняннi з початком року вони зросли на 56499 тис. грн. за рахунок
збiльшення прибутку.
4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою
iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою
звiтнiстю
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi). Прийняття рiшень загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою про
вiдчуження майна товариства в обмiн на корпоративнi права, укладання кредитних договорiв на значну
суму, у звiтному роцi не вiдбувалось.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї,
iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України
"Про цiннi папери та фондовий ринок".
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя
про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан
емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41
Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та
надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво
викривлення у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
4.3. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений
акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить
10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" не мало
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi). Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог

до закону:
№ пункту статтi 70 ВИМОГИ ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Наявнiсть
(так/нi) Виконання значних правочинiв
1.Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його
предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою.ТакПротягом 2012 року складено
Протоколи засiдань Наглядової ради серед питань яких розглядались значнi правочини
Статутом акцiонерного товариства визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до
категорiї значних правочинiв Так
Понад 1млн. евро.
У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про
вчинення такого правочин виноситися на розгляд загальних зборiв. У 2012 роцi зазначених випадкiв не
було
2.
Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,
рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради
У 2012 роцi зазначених випадкiв не було
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього
питання акцiй У 2012 роцi зазначених випадкiв не було
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
предметом такого правочину, перевищує 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв
акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi У 2012 роцi зазначених випадкiв не було
3.
На дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться
акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори прийняли рiшення про
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року,
iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi.
Так
4.
Значний правочин, застосовуються як додатковий до iнших вимог щодо порядку вчинення певних
правочинiв, передбачених законодавством або статутом акцiонерного товариства Нi
5.
Заборона дiлити предмет правочину з метою ухилення вiд передбаченого цим Законом порядку
прийняття рiшень про вчинення значного правочину.
Так. Випадки подiлу предмету правочину з метою ухилення вiд передбаченого Законом "Про
акцiонернi товариства" порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину не виявленi
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.
4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту
вимогам законодавства.
Згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" Наглядова рада акцiонерного товариства може
прийняти рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення
служби внутрiшнього аудиту). Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у
встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є
особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами та/або iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати
Закону України "Про акцiонернi товариства".
Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в
товариствi посади внутрiшнього аудитора.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України "Про
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.
1) Наявнiсть рiшення (згiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства") Наглядової ради
акцiонерного товариства щодо запровадження
в товариствi
посади
внутрiшнього аудитора
(створення служби внутрiшнього аудиту) - рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора
(створення служби внутрiшнього аудиту) Наглядовою радою товариства не приймалось, посада не

запроваджувалась, служба не створена.
2) Наявнiсть рiшення щодо обрання корпоративного секретаря - питання обрання корпоративного
секретаря вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради товариства, рiшення про обрання корпоративного
секретаря не приймалось.
Органiзацiя роботи органiв управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу,
Господарського кодексу, Закону України "Про акцiонернi товариства", Закону України "Про цiннi папери
та фондовий ринок", Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi
електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" та iнших нормативних актiв.
В Товариствi забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур
корпоративного управлiння, якими гарантується реалiзацiя прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, та
органiзацiя взаємодiї мiж Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акцiонерами.
Керiвництво сприяє пiдвищенню взаємодiї Товариства з його акцiонерами та iншими учасниками ринку
цiнних паперiв.
Спостерiгається пiдвищення iнформацiйної прозоростi Товариства в iнтересах акцiонерiв Товариства i
потенцiйних iнвесторiв шляхом своєчасного розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство
у вiдповiдностi до вимог законодавства щодо розкриття iнформацiї i добровiльно встановлених
Товариством зобов'язань.
Системи облiку прав власностi на акцiї Товариства органiзована вiрно.
Налагоджена взаємодiя з органами державної влади України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку, зберiгачами, депозитарiями, реєстратором, Фондом державного майна України,
учасниками Нацiональної депозитарної системи України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної
промисловостi України, професiйними асоцiацiями, громадськими органiзацiями з питань
корпоративного управлiння, регулювання майнових вiдносин та обiгу цiнних паперiв Товариства.
3) Порядок формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства:
загальнi збори акцiонерiв,
наглядова рада,
генеральний директор.
Порядок формування органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства визначався статутом
ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ".
4) Функцiонування органiв корпоративного управлiння:
- статус та повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства порядок їх скликання, проведення та
прийняття рiшень - визначаються Статутом ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ";
- повноваження, порядок формування, склад та функцiї Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ "ДТЕК
ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ";
- правовий статус, порядок формування, склад та функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, права, обов'язки
та вiдповiдальнiсть її членiв - визначенi Статутом ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ";
- у товариствi утворений одноосiбний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття
рiшень яким встановлений статутом Товариства.
5) Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю - протягом звiтного року ревiзiйною
комiсiєю не проводились спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства, оскiльки
вказаний орган не створено.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у
тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють
сформувати судження щодо:
1)
вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2)
достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi
"Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного товариства.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" здiйснюється вiдповiдно до Статуту.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного
управлiння:
загальнi збори акцiонерiв,

наглядова рада,
генеральний директор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Статуту
та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. У 2012 роцi загальними зборами
акцiонерiв були вiдкликанi члени Ревiзiйної комiсiї, новий склад ревiзiйної комiсiї у 2012 роцi не
обирався. Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують
функцiонування органiв корпоративного управлiння.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi
товариства" - до 30 квiтня.
Протягом звiтного року одноосiбний виконавчий орган ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" Генеральний директор здiйснювали поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах
повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року
здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї пов'язана з забезпеченням в установленому порядку
реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх
збереження, ведення i достовiрностi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй
вiдносно усунення встановлених недолiкiв, порушень попередження їх в подальшому.
Протягом звiтного року ревiзiйна комiсiя не займалась перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi
акцiонерного товариства за 2012 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї, не складався.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити
висновок:
1)
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам
Статуту, але з урахуванням обставин, якi викладено вище не в повному обсязi вiдповiдає вимогам
Закону України "Про акцiонернi товариства"
2)
наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" повно та достовiрно
розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх
функцiонування.
4.5. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2012 року:
22.03.2012р. Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
Повiдомляємо,що вiдповiдно до iнформацiї, зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних
паперiв,отриманої 22.03.2012р.вiд ПрАТ "ВДЦП" у вiдомостях про власникiв акцiй,яким належить10 i
бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй вiдбулись наступнi змiни:
Пакет акцiй акцiонера-юридичної особи(Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОНБАСЬКА
ПАЛИВНО ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ" скорочено "ДПЕК",м.Донецьк ,бул.Шевченко ,11,якому
належить 1348689 простих iменних акцiй, що становило 24,62 % голосуючих акцiй збiльшився та
становить 1519687 простих iменних акцiй,що складає 27,7403% голосуючих акцiй.
03.04.2012р. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Черговими загальними зборами акцiонерiв протокол вiд 03.04.2012 року звiльнено та призначено:
достроково звiльнено Наглядова рада у повному складi,а саме:ТОВ "ДТЕК" та ДТЕК ХОЛДIНГЗ
ЛIМIТЕД.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донбаська паливно-енергетична компанiя" ,яке володiє
часткою у статутному капiталi-27,74% акцiй. Код за ЄДРПОУ 4225325.Мiсцезнаходження :83001,
бульвар Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Строк прибування на посадi один рiк. Пiдстава рiшення - пропозицiя та рiшення акцiонерiв.
Призначено -юридичнi особи у кiлькостi 2(двох) членiв Наглядової ради.
Звiльнено та призначено в Наглядову раду- ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)
Мiсцезнаходження - Темiстоклi Дервi 3, ЮЛIЯ ХАУС, 1066, Нiкосiя, Кiпр (3, JULIA HOUSE,
Themistokles Dervis Street, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus) Код за ЄДРПОУ -- (реєстрацiйний номер
Республiки Кiпр -174860). Строк прибування на посадi один рiк. Пiдстава рiшення - пропозицiя та
рiшення акцiонерiв-залишити у складi Наглядової ради. Строк на який призначено -3 роки.
Призначено в Наглядову раду-ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS В.V.), який володiє часткою у
статутному капiталi-0,0001% акцiй. Мiсцезнаходження -Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH

Luchthaven Schiphol, The Netherlands, Код за ЄДРПОУ - номер у торговельному реєстрi Торгової Палати
м. Амстердам - 34334895.
Достроково звiльнено Ревiзiйна комiсiя у складi 2 фiзичних осiб: Голову Ревiзiйної комiсiї Жук Наталя
Миколаївна, яка не володiє часткою у статутному капiталi-0% акцiй, паспорт серiї ВС №776950,виданий
Кiровським РВ Донецького МУ УМВС України у Донецьку 30.01.01р.Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Строк прибування на посадi один рiк. Пiдстава рiшення пропозицiя та рiшення акцiонерiв. Члена Ревiзiйної комiсiї Волкову Вiкторiю Миколаївну,яка володiє
часткою у статутному капiталi 0,00002% акцiй,паспорт серiї ВЕ №666698,виданий Ленiнським РВУМВС
України у м. Донецьку 10.07.2002р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк прибування на посадi один рiк. Пiдстава рiшення - пропозицiя та рiшення акцiонерiв.
призначено -юридичнi особи у кiлькостi 2(двох) членiв Ревiзiйної комiсiї:
-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК" (до змiни найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДОНБАСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ"),яке володiє часткою у статутному капiталi-27,74% акцiй . Код за ЄДРПОУ
34225325.Мiсцезнаходження :83001, бульвар Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який призначено -3 роки.
- ДТЕК IНВЕСТМЕНТС Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.) який володiє часткою у статутному капiталi
0,0001%. Код за ЄДРПОУ номер у торговельному реєстрi Торгової Палати м. Амстердам - 34284942
Мiсцезнаходження : Schiphol Boulevard 231 Tower B 5th floor, 1118BH Luchthaven Schiphol, The
Netherlands. Строк на який призначено -3 роки.
14.03.2013р. Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дiючий склад Ревiзiйної комiсiї Товариства обрано вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Товариства
вiд 03.04.2012 року (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 03.04.2012 року)
строком на 3 роки.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї 14.03.2013 року (протокол № 1 вiд 14.03.2013 року) Головою Ревiзiйної
комiсiї було обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСЮ
"ДТЕК" на пiдставi пункту 21.42 Статуту Товариства.
ТОВ "ДТЕК" володiє часткою статутного капiталi 27,74 %. Мiсцезнаходження :83001, бульвар
Шевченка, 11, м. Донецьк, Україна.
Код ЄДРПОУ 34225325
Голову Ревiзiйної комiсiї призначено без зазначення строку, але у будь-якому випадку не бiльше, нiж
строк дiї повноважень ТОВ "ДТЕК" як Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Як юридична особа, ТОВ "ДТЕК" непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння
суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає
МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта
господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї,
яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта
господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Товариством надана довiдка про наявнiсть суттєвих операцiй з пов'язаними сторонами та про вiдомi,
iснуючi, пiдозрюванi, очiкуванi або вiдсутностi випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могли
спричинити негативний вплив на пiдприємство.
Операцiї з пов'язаними особами Товариства протягом 2012 року:
тис. грн.
У тисячах гривень

31 грудня 2012 р.

1 сiчня 2012 р.

Валова сума дебiторської заборгованостi
147 339
867
Грошовi кошти та їх еквiваленти - поточний рахунок
1 325 16 176
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
(1 160) (1 561)
Iншi поточнi зобов'язання - валова сума
(1 252) (6 691)

Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов'язаними сторонами були такими:
2012 рiк
У тисячах гривень
Реалiзацiя електроенергiї
93 566
Реалiзацiя послуг
3 950
Закупки сировини, обладнання
(4 461)
Закупки послуг
(3 698)
В довiдцi наголошувалось, що протягом 2012 року вiдомостi про випадки шахрайства у розумiннi ст. 190
Кримiнального кодексу України зi сторони спiвробiтникiв Товариства вiдсутнi.
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка.
Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його
власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та
стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" наражається на зовнiшнi та
внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", включає наступнi складовi:
стратегiя та мета ризик - менеджменту;
управлiння ризиками;
загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
джерела та механiзми контролю за ризиками;
аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво
управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ "ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" в наслiдок шахрайства.
2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Макаудитсервiс"
Код за ЕДРПОУ
21994619
Юридична адреса
Мiсценаходження юридичної особи 83055, м. Донецьк, пр. Театральний, 7 оф. 515
83001, м. Донецьк, пр. 25-ти рiччя РСЧА, 6 "б"/147
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого
Аудиторською палатою України
Свiдоцтво про внесення в реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1988, видане рiшенням АПУ
вiд 23.02.2001 г. № 99 строком дiї до 23.12.2015р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора
Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А
№ 006208 виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2017 року.
Телефон/факс (062) 334-38-83
Електронна адреса
zamay@makaudit.com.ua
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту
Договiр №58а/2 вiд "12" лютого 2013 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
12.02.2013 р. -19.03.2013 р.
Директор ТОВ "Макаудитсервiс"
сертифiкат серiї А № 006208
Замай О.О.
Аудиторський висновок (звiт) складено "10" лютого 2013 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від
сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента,
заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та
ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела
сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових

товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції
(послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними
видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент: ПАТ " ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" є
регiональним постачальником електричної енергiї
та обслуговує регiон площею майже 82
кв.км.Здiйснює послугу, це передачу i поставку електричної енергiї на пiдставi лiцензiй одержаних в
Нацiональнiй комiсiї регулювання електроенергетики України, здiйснює операцiї по передачi мiсцевими
(локальними) електромережами i поставцi електричної енергiї за регульованим та нерегульованим
тарифом, шляхом закупiвлi електроенергiї, згiдно з процедурами Договору, укладеного з компанiєю ДП
"Енергоринок". Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг:
згiдно одержаних лiцензiй окрiм передачi i постачання електроенергiї, пiдприємство надає наступнi види
послуг,пов'язанi з лiцензiйною дiяльнiстю:оперативно-технiчне обслуговування електромереж ;монтаж,
ревiзiя, наладка, ремонт i випробування високовольтних двигунiв. На балансi компанiї знаходяться: лiнiї
електропередачi усiх класiв напруги загальною протяжнiстю 1 316 тис. км; енергосистеми зi
встановленою загальною потужнiстю 551,3 МВт.
Обсяг послуг, зроблених Товариством за: 2012 рiк склав - 131286,5 тис.грн; 2011 рiк склав без
електроенергiї 152 694 тис.грн.;2010 рiк склав без електоренергiї 125 384тис.грн;2009 рiк склав без
електроенергiї 89766 тис.грн.;2008 рiк-103061,1тис.грн.;з них :
1.1.Вартiсть передачи електроенергiї за : 2012 рiк-116881 тис.грн.
2011 рiк 100 086 тис. грн;2010 рiк-82 863 тис.грн; 2009рiк - 78699 тис.грн.;2008 рiк-71955,0 тис.грн;
1.2. Вартiсть поставки електроенергiї за :2012 рiк-8924 тис.грн.
2011рiк 7 132 тис. грн; 2010 рiк 5 876 тис.грн;2009рiк5353 тис.грн.; 2008 рiк4467,0 тис.грн;
1.3. Iнша лiцензiйна дiяльнiсть за:2012 рiк5481,5 тис.грн.
2011 рiк 4 774 тис. грн..;2010 рiк 3 529 тис.грн;2009рiк 5714 тис.грн.; 2008 рiк 1307,7 тис.грн.;
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за:2012 рiк- 746740 тис.грн. вiдображена в
таблицi 13.5
2011 рiк-( 645 246 ) тис.грн та вiдображена в таблицi 13.5
2010 рiк-(524 653) тис.грн та вiдображена в таблицi 13.5.
2009 рiк -(423389) тис.грн. та вiдображена в таблицi 13.5.
2008 рiк-370852,8 тис.грн.;
рiвень рентабельностi у 2012рiксклав- 11,1 %,
Щодо сезонної залежностi,: природнi явища,особливо штормовi,у будь якому сезонi року завдають
шкоду електричним мережам та обладнанням. Умови залежностi-ремонт,реконструкцiя,замiна
електричних мереж та обладнання.Основнi ринки збуту: в галузi Мiнiстерства палива та енергетики є
Оптовий ринок електричної енергiї України (ОРЕ) на якому емiтент не збуває ,а шляхом закупiвлi
електроенергiї здiйснює безперервне постачання електроенергiї споживачам по каналам збуту м.
Донецька та Донецької областi.
Про основних клiєнтiв: загальна кiлькiсть споживачiв (з урахуванням побутових) складає 26937. У
порiвняннi
з
2011роком
кiлькiсть
споживачiв
зросла
на
152.Структура
споживачiв
електроенергiї:промисловiсть,транспорт,сiльскогосподарськi виробництва,населення,машинобудування
та iншi.Також ПАТ " ДТЕК ПЕМ - Енерговугiлля" забезпечує електроенергiєю пiдприємства вугiльної
промисловостi, машинобудування, будiвельної, легкої та харчової промисловостi, бюджетнi установи та
населення. Процент споживання групи споживачiв: усього - 100%. У тому числi: пiдприємства вугiльної
промисловостi - 45%; пiдприємства машинобудування -14,1%;iншi промисловi споживачi 29,1%;пiдприємства житлово-комунального господарства - 4,6%;пiдприємства, що фiнансуються з
державного та мiсцевого бюджетiв - 1,2%;населення -6%. Основнi ризики в дiяльностi :неповнiй рiвень
сплати споживача за електроенергiю приводить до ризикообразуючих факторiв:-вiдсутнiсть джерел i
механiзму фiнансування екологiчної бронi електропостачання;-недостатнє фiнансування бюджетних i
комунальних органiзацiй;-неприняття мiр по запобiганню неоплатi в ДП "Енергорiнок";-невиконання
споживачами графiка сплати за спожиту електроенергiю ;-реорганизацiя або банкрутство пiдприємства боржника;невиконання
споживачем
договорiв
реструктуризацiї
заборгованостi;крадiжка
електроенергiї;- недостовiрний облiк; не пiдключення нових споживачiв;аварiйнiсть обладнання;
зниження об'єму споживання електроенергiї споживачами.Наслiдок реалiзацiї риска:зменшення
грошового потоку, банкрутство пiдприємства.Основними факторами ризику, що впливають на дiяльнiсть
товариства,є нестабiльнiсть в економiчнiй ситуацiї в державi, недосконалiсть та змiннiсть податкового

законодавства, iнфляцiйнi процеси в економiцi України, подальше зниження фiнансової спроможностi
споживачiв.Заходи щодо зменшення ризикiв,:звернення керiвництва в КАБМIН, Мiнiстерство вугiльної
промисловостi щодо вирiшення проблеми збiльшення заборгованостi за спожиту електроенергiю;стягнення заборгованостi через суд;-пiдписання договорiв по погашенню заборгованостi пiдприємств
вугiльної промисловостi, тепло i водопостачання вiдповiдно до ПКМУ №108 вiд 27.02.08 i №440 вiд
25.04.08;-реализацiя дебiторської i кредиторської заборгованостi в рамках ЗУ 2711-IV вiд 23.06.05г.;повне або часткове вiдключення пiдприємств-неплатникiв;-заключение договорiв реструктуризацiї з ДП
"Енергоринок",з пiдприємствами боржниками;аналiз ефективностi та економiчностi заходiв "Програми
пофiдерного контроля збитка електроенергiї в мережах ПАТ " ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля", направити
повiдомлення споживачам про порядок дотримання вимог правил охорони електричних мереж .
Органiзувати розмiщення в ЗМI нформациi про порядок дотримання вимог правил охорони електричних
мереж, небезпеки ураження електричним струмом i правової вiдповiдальностi за нанесення збитку
електромережевому господарству. Заходи захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв
збуту : для захисту та полiпшення фiнансово-господарського стану i пiдвищення ефективностi
енергопостачальної дiяльностi провадяться наступнi заходи: для запобiгання розкрадання,а також без
облiкового споживання електроенергiї промисловими споживачами,упроваджується метод поузлового
балансу, система контролю.Розширення виробництва та ринок збуту-через канали збуту емiтент
здiйснює послуги по лiцензiям дiяльностi, дозволам та свiдоцтвам; основними функцiями пiдприємства є
здiйснення безперервного постачання електроенергiї споживачам по регульованим тарифам м. Донецька
та Донецької областi. Статутом ПАТ"ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" передбачено 146 видiв
дiяльностi.Канали збуту й методи продажу,якi використовує емiтент:канал збуту обмежується
Донецькою областю. Електроенергiя - це товар, який не складується, а реалiзується вiдразу пiсля
виробiтки. У зв'язку з цим, навiть пiдприємства, якi мають можливiсть та засоби сплати за споживчу
електроенергiю, користуються єю в кредит до момента закiнчення розрахункового перiоду (зняття
показникiв розрахункових приладiв облiку та виставлення платижiв на сплату).Джерела сировини, їх
доступнiсть та динамiку цiн: джерела сировини це лiцензiати по виробництву електроенергiї на ГЕС,
ТЕЦ та блок-станцiях, члени ОРЕ такi,як Кураховська ТЕС, Зуєвська ТЕС,Запорiззська атомна станцiя, та
iншi ,котрi виробляють електроенергiю та поставляють на Оптовий ринок електричної енергiї
України(ОРЕ).Оптовий постачальник електроенергiї - державне пiдприємство "Енергоринок", яке
виконує функцiї коммерческого оператора ОРЕ,знаходяться пiд контролем держави та управляются
Мiнiстерством палива та енергетики.Доступнiсть та дiнамика цiни електричної енергiї -за регульованим
та нерегульованим тарифом. Основнi витрати, що становлять порядку 87,9%, пов'язанi iз закупiвлею
електроенергiї в ДП "Енергоринок.Основою цiноутворення для енергопостачальної компанiї є тарифи на
передачу та постачання електричної енергiї, оскiльки цi тарифи вiдображають всi витрати пiдприємства
за видами дiяльностi (передачi та постачання) та очiкуванi обсяги передачi (по класах) i постачання (за
групами) на розрахунковий перiод (тарифи на передачу i постачання затверджуються виходячи з рiчного
рiвня витрат та рiчних обсягiв постачання i передачi електроенергiї). Перегляд структури тарифiв на
передачу i постачання електроенергiї може бути iнiцiйований як лiцензiатом, так i НКРЕ, як гаранта
зваженої цiнової полiтики в електроенергетицi України. Встановлення та перегляд тарифiв на передачу i
постачання електроенергiї для лiцензiатiв регламентовано Постановою НКРЕ України № 801 вiд
01.08.2001 р. "Про затвердження процедури встановлення або перегляду тарифiв для лiцензiатiв з
передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами та з постачання електроенергiї за
регульованим тарифом " з наступними змiнами та доповненнями. Пiдприємство здiйснює лiцензiйну
дiяльнiсть за передачою електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами i постачанню
електроенергiї за регульованим тарифом на територiї Донецької областi.Всi споживачi розраховуються
за єдиними роздрiбними тарифами 1-го i 2-го класiв напруги, у структурi споживачiв є пiльговi категорiї.
iнформацiю про особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть
емiтент:енергетика є загальновизнано ведучою галуззю промисловостi,яка забезпечує високий вiдсоток
зайнятостi працездатного населення, сприяє постiйному вдосконаленню кадрового потенцiалу, укрiплює
економiчну незалежнiсть держави та в даної галузi грає вирiшальну роль в реалiзацiї досягнень науковотехнiчного прогресу у всiх областях господарства. Особливо гостро в електроенергетичної галузi стоїть
проблема пiдвищення рiвня оплати за споживчу електроенергiю,як промисловими,так i населенням за
отриману електроенергiю.Вiдсутня пiдтримка вугiльних пiдприємств України з боку уряду i невиконання
i, як наслiдок, зниження обсягiв бюджетного фiнансування вугiльної галузi. Оскiльки вугiльнi
пiдприємства України є, в основнiй своїй масi збитковими, то шахти на теперiшнiй час не мають нагоди

розраховуватися за споживчу електроенергiю.На протязi 2011 року основна сукупна задача залишається
робота з органами мiсцевого самоврядування та державною iнспекцiєю по енергетичному нагляду за
режимами споживання електричної i теплової енергiї в Донбаському регiонi по перегляду рiвня
екологiчної бронi для пiдприємств з цiллю мiнiмiзацiї боргiв. Рiвень впровадження нових технологiй,
нових товарiв, його положення на ринку:розробкою нових технологiй,нових товарiв емiтент не здiйснює,
тому його положення на ринку, це закупiвля електроенергiї на ОРЕ України згiдно з процедурами
Договору, укладеного мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України. Користується та
впроваджує новi технологiї такi,як: лiнiя ЛЕП-0,4 кВ та установка електронних лiчильникiв облiку; в
областi IТ-технологiй:автоматизацiя на основi програмного забезпечення ;
введена система
повiдомлення абонентiв про заборгованiсть за спожиту електроенергiю шляхом розсилки SMSповiдомлень на мобiльнi телефони абонентiв, а також прийом показника та звiрка. Дана послуга
позволяє оперативно отримати iнформацiю про змiни тарифiв i вартостi послуг, своєчасно погашати
заборгованнiсть, попереджати боржникiв про вiдключення; упровадив нову технологiю "iнтернетумагазина", що дозволяє забезпечити дистанцiйний доступ промислових споживачiв електроенергiї до
власних особових рахункiв за допомогою глобальної мережi Iнтернет.У 2012 роцi продовжує дiяти
безкоштовний сервiс для населення - "iнтернет-магазин комунальних послуг". Подiбне нововведення
значно економить час при проведеннi звiрки i розрахункiв за електроенергiю, а також пiдвищує якiсть
обслуговування клiєнтiв завдяки впровадженню нових електронних сервiсiв.Iнформацiя про конкуренцiю
в галузi, про особливостi продукцiї (послуг) емiтента.На сьогодняшнiй день в областi дiє чотири
енергопостачальнi компанiї, якi займаються постачанням електроенергiї за регульованим тарифом. Це
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ПАТ " ДТЕК ПЕМ - Енерговугiлля", ДФ ДП "Регiональнi електричнi
мережi", ТОВ "Сервiс- Iнвест". Найбiльш впливовим конкурентом з передачi електроенергiї для ПАТ "
ДТЕК ПЕМ - Енерговугiлля" є ТОВ "Сервiс-Iнвест". Споживач має право вибирати собi постачальника
електроенергiї. Для збереження приоритету конкурентної боротьби з другими енергопостачальними
компанiями Донецької областi Товариством проводиться робота по пiдтримцi високого рiвня надання
послуг та зручнiстi споживачам: на пiдприємствi працює сервiсний центр, який надає консультацiї
споживачам по всiм зацiкавленим питанням,зв'язаними з електропостачанням.Перспективнi плани
розвитку емiтента:перспективи дiяльностi емiтента на поточний та наступний роки-ПАТ" ДТЕК ПЕМЕнерговугiлля" орiєнтовано на роботу в умовах ринкової економiки. Пiдприємство постiйно бореться за
полiпшення якостi послуг, що надаються,розширення мережi споживачiв. Компанiєю розроблена
"Програми перспективного розвитку електричних мереж ПАТ " ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" (далi
Програма розвитку), що передбачає поетапну реалiзацiю проектiв реконструкцiї, модернiзацiї та нового
будiвництва об'єктiв, впровадження автоматизованих систем керування мережами компанiї та
технологiчними процесами. На пiдприємствi постiйно вiдбувається збiльшення об'єму продукцiї i
надання послуг,при пiдвищеннi фонду заробiтної плати i збiльшеннi рентабельностi.Для отримання
замовлень товариство постiйно приймає участь у тендерах ,якi направленi на забезпечення експлуатацiї
споживання,закупка обладнання та програмного забезпечення,упроваджує автоматизовану систему
комерцiйного облiку електроенергiї в багатоповерхових будинках. Ця технологiя дозволить дистанцiйно
вiдключати споживачiв-неплатникiв, а також обмежувати споживану ними потужнiсть. Введення нової
системи облiку розраховане на 5 рокiв.Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та
матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.Основним постачальником
сировини на ОРЕ України- лiцензiати ДП"Енергоринок".
Для забезпечення програми 2012 р. ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" за перiод з 2011 р. по
31.12.2012 р. було проведено 74 торгiв на закупiвлю товарiв, робiт та послуг на загальну суму
65327,162 тис. грн.; з них за процедурою закупiвля у одного учасника - 3 (на суму 1852,944 тис. грн.), за
процедурою вiдкритих торгiв - 71 (на суму 63474,218 тис. грн.). За результатами торгiв були укладенi
договори. Пiдприємства, вартiсть укладених договорiв з якими на пiдставi торгiв перевищує 3 млн.грн.:
ТОВ "Параллель - М ЛТД", ТОВ "Пiвденна Промислова Компанiя", ТОВ "Компанiя "Лiкург", ТОВ
"Донпроменерго", ТОВ "ДЗВА". Слiд зазначити, що всi проведенi тендери мали безпосереднє
вiдношення до виконання iнвестицiйної програми та до поточних операцiйних витрат.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо
підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і
спосіб фінансування
Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв.Основне придбання

активiв здiйснювалася на терiторiї Українi . На протязi усього перiоду, що аналiзується питому вагу в
активах товариства мали основнi засоби, запаси та дебiторська заборгованiсть. При цьому запаси
використовуються виключно в операцiйнiй дiяльностi товариства. Збiльшення запасiв є слiдством
дiнамичного зростання об`ємiв виробництва. Дебiторська заборгованiсть також пов`язана з поточною
дiяльнiстю товариства.
Списано безнадiйної дебiторської заборгованостi на кiнець року :
2008 р.- 166408 тис.грн.; 2009 р.- 158699 тис.грн.; 2010р-138656 тис.грн.;2011р-75697тис.грн.;
2012р.-26051 тис.грн;
резерв сумнiвних боргiв:
2008 р.-153255 тис.грн.; 2009 р.- 149246 тис.грн; 2010 р.-(132981) тис.грн;2011р-(68961) тис.грн;
2012 р.-83998 тис.грн
Придбання та вибуття основних засобiв:
2008 рiк- Надходження основних засобiв за рахунок придбання та збiльшення первiсної вартостi
полiпшення протягом звiтного року склало 6440,7 тис. грн., у тому числi :будинки,споруди та
передавальнi при-строї,машини та обладнання,транспортнi засоби, i iнструменти, прилади,
iнвентар,бiблiотечнi фонди та малоцiннi необоротнi матерiальнi активи; вибуття основних засобiв, що
вiдбулося за рахунок їхньої реалiзацiї та списання, склало за первiсною вартiстю 232,8 тис. грн.
2009 рiк- Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв не було,а несуттєвi змiни вiдбувались за рахунок
надход-ження (8836 тис. грн.),вибуття (48296 тис.грн.) та зносу (14688 тис.грн.).
У звiтному перiодi обмежень,що до використання майна Товариства не було.
2010 рiк- Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв не було,а несуттєвi змiни вiдбувались за рахунок
надходження (33944 тис.грн.),вибуття (1525 тис.грн.) та зносу (14411тис.грн.).У звiтному перiодi
обмежень,що до використання майна Товариства не було.Однак на пiдприємствi враховується повнiстю
зношенi основнi засо-би, якi продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi
пiдприємства,первiсна вартiсть яких на кiнець звiтного перiоду складає 29975 тис.грн.
2011 рiк- Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв не було,а несуттєвi змiни вiдбувались за рахунок
надход-ження (29184 тис.грн.),вибуття (900 тис.грн.) та зносу (17199тис.грн.).
2012 роцi- Суттєвих змiн в вартостi основних засобiв не було,а несуттєвi змiни вiдбувались за рахунок
надхо-дження (37716 тис.грн.),вибуття (1210 тис.грн.) та зносу (24478тис.грн.).
У звiтному перiодi обмежень,що до використання майна Товариства не було.
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Фiнансовi iнвестицiї вкладенi в акцiї ЗАТ "Укртранс-Донецьк." За витягом з Єдиного державного
реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiдомостi про ЗАТ "Укртранс-Донецьк" вiдсутнi.
Пiдприємство планує значнi iнвестицiї пов'язанi з її господарською дiяльнiстю,на найближчiй час. Компанiєю розроблена Програма розвитку, що передбачає поетапну реалiзацiю проектiв реконструкцiї,
модернiзацiї та нового будiвництва об'єктiв, впровадження автоматизованих систем керування мережами
компанiї та технологiчними процесами. Програма розвитку є втiленням технiчної полiтики компанiї,
метою якої є забезпечення дiяльностi компанiї вiдповiдно до умов лiцензiї.Перелiк всiх об'єктiв
електричних мереж Компанiї, розташованих у порядку їх прiоритетностi, є складовою частиною
Програма розвитку. Iнвестицiйна програма на 2013 рiк є черговим етапом реалiзацiї вищезазначеної
Програми. Метою виконання iнвестицiйної програми є: забезпечення якостi надання послуг з передачi
електричної енергiї;забезпечення надiйностi передачi електричної енергiї; забезпечення вiдповiдностi
електричної енергiї показникам якостi;забезпечення належного технiчного стану об'єктiв
електроенергетики шляхом здiйснення модернiзацiї, реконструкцiї та повної замiни зношених
електричних мереж; подальший розвиток електричних мереж шляхом будiвництва нових об'єктiв
електроенергетики; зниження фактичних ТРЕ шляхом рекон-струкцiї мереж, приведення у вiдповiднiсть
iз нормативною документацiєю точок комерцiйного облiку, ор-ганiзацiя точок технiчного
облiку;пiдвищення ефективностi роботи персоналу шляхом автоматизацiї технологiчного
процесу;пiдвищення ефективностi застосування автотранспорту та спецтехнiки за рахунок мо-дернiзацiї

iснуючих i придбання необхiдних одиниць технiки; забезпечення вiдповiдно до санiтарних норм умов
роботи персоналу Компанiї.Iнвестицiйна програма включає наступнi роздiли:технiчний розвиток
(переозброєння), модернiзацiя та будiвництво електричних мереж та устаткування;заходи щодо зниження
та недопущення наднормативних втрат електроенергiї;впровадження й розвиток АСДТК;впровадження
й ро-звиток iнформацiйних технологiй;впровадження та розвиток систем зв'язку i телекомунiкацiй;
модернiзацiя та закупiвля автотранспорту i спецтехнiки;проектнi роботи, реконструкцiя будiвель та
споруд.
План 2013 року передбачає освоїти капiтальних iнвестицiй на суму32678 тис. грн., при фiнансуваннi на
суму 32678 тис. грн. Суми плану наведенi з ПДВ.Прiоритетними об'єктами капiтальних iнвестицiї,
реалiзацiя яких передбачена в iнвестицiйнiй полiтицi ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" на 2013 рiк,
є: будiвництво, модернiзацiя i реконструкцiя електричних мереж i устаткування-27,0млн.грн;
реконструкцiя i капiтальне будiвництво лiнiй електропередач 0,4-10 кВ 2,7млн.грн;модернiзацiя
устаткуванняПС6-110кВ -18,7 млн.грн; реконструкцiя i капiтальне будiвництво РП, ТП i КТП 5,6
млн.грн; заходи щодо зниження i / або недопущенню наднормативних витрат електроенергiї 2,0 млн.грн;
впровадження i розвиток iнформацiйних технологий 1,9 млн.грн; модернiзация i закупiвлi транспортних
засобiв 1,2 млн.грн; iнше 0,6 млн.грн. Джерелами фiнансування iнвестицiйної програми пiдприємства
передбачаються амортизацiйнi вiдрахування, доход вiд реалiзацiї реактивної енергiї, прибуток вiд
лiцензованої дiяльностi з передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами та з
постачання електричної енергiї за регульованим тарифом.Джерелом фiнансування iнвестицiйної
програми пiдприємства на 2013 рiк є власнi кошти ПАТ " ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" .
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що
можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини
таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні
дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення
Iнформацiя про основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини
емiтента щодо них: пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з
метою використання їх у процесi виробництва (надання послуг), для здiйснення статутної дiяльностi,
очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року.
Бухгалтерський облiк основних засобiв на пiдприємствi забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках
бухгалтерського облiку повної iнформацiї про оцiнку, надходження основних засобiв, їх внутрiшнє
перемiщення, вибуття (реалiзацiя, лiквiдацiя, безоплатна передача, нестача, псування тощо);
вiдображення даних про нарахування амортизацiї основних засобiв за звiтний перiод та їх зносу з
початку корисного використання; визначення витрат, пов'язаних з пiдтриманням основних засобiв у
робочому станi (технiчнi огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом i полiпшенням; визначення
фiнансових результатiв вiд реалiзацiї та iншого вибуття основних засобiв.пiдприємство розкрило
iнформацiю про основнi засоби в Примiтках до фiнансової звiтностi по МСФО за 2012 рiк. Перехiд вiд
ранiше застосованих П(С)БО до МСФЗ вплинув на показники Товариства. Iнформацiя щодо коригувань
пов'язаних з оцiнкою основних засобiв за справедливою вартiстю,згiдно з П(с)БО:нерозподiлений
прибуток станом на 01.01. 2012 та станом на 31.12.12 складає 333 тис.грн.
Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю.Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1, Компанiя обрала
вiдображення основних засобiв за справедливою вартiстю на дату початку застосування МСФЗ.
Справедлива вартiсть основнихзасобiв Компанiї визначалась на основi оцiнки, проведеної станом на 1
сiчня 2012 року неза-лежним оцiнювачем згiдно з Мiжнародними стандартами оцiнки. Рiзниця мiж
балансовою вартiстю основних засобiв, вiдображеною у фiнансовiй звiтностi згiдно з П(с)БУ,та їх
справедливою вартiстю, визначеною незалежним оцiнювачем, була вiдображена у попереднiй фiнансовiй
звiтностi згiдно з МСФЗ у складi нерозподiленого прибутку. Компанiя облiковує основнi засоби за
переоцiненою вартiстю. Подальшi надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю.
Первiсна вартiсть об'єкту основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов'язанi з його придбанням.
Первiсна вартiсть активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат
на оплату працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат. Збiльшення балансової вартостi
внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у капiталi через iнший сукупний дохiд.

Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того
самого активу, вiдноситься на iншi резерви у капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки
зменшення балансової вартостi вiдносяться на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення
того самого переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього
збитку вiд знецiнення також визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою
амортизацiї, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на
фiнансовий результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу,
переноситься з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток. У другому роздiлi звiту "Про фiнансовi
результати" (форма №2) вiдображена амортизацiя у сумi 25693 тис.грн.Пiдприємство основними
засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою використання їх у процесi виробництва
(надання послуг), для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання
(експлуатацiї) яких становить бiльше одного року.Бухгалтерський облiк основних засобiв на
пiдприємствi забезпечує своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку повної iнформацiї
про оцiнку, надходження основних засобiв, їх внутрiшнє перемiщення, вибуття (реалiзацiя, лiквiдацiя,
безоплатна передача, нестача, псування тощо); вiдображення даних про нарахування амортизацiї
основних засобiв за звiтний перiод та їх зносу з початку корисного використання; визначення витрат,
пов'язаних з пiдтриманням основних засобiв у робочому станi (технiчнi огляди, поточне обслуговування),
їх ремонтом i полiпшенням; визначення фiнансових результатiв вiд реалiзацiї та iншого вибуття
основних засобiв.Пiдприємство використовує власнi та орендованi основнi засоби оцiнка яких у облiку,
формах звiтностi достовiрна. Наявнiсть орендованих основних засобiв пiдтверджена договорами оренди,
аналiтичною вiдомiстю орендованих необоротних активiв та залишком на позабалансовому рахунку 01
"Орендованi необоротнi активи".
Пiдприємство здає в оренду примiщення :
ОСБД "Весна" використовувається частина примiщень на 15,72 кв.м. на суму
4 183,56 грн., ФО
Осоненко Д.В. використовувається частина примiщень на 54,2 кв.м. на суму 7 500 грн., ТОВ"Метинвест СМЦ" використовувається частина примiщень на 23,5 кв.м
на суму прибутку 2 952 грн. Оренда примiщень ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" за 2012 рiк склала на
суму прибутку 14 635,56 грн.
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" як орендар:
м.Вугледар КП "УК ЖКУ" на суму 2 786,06 грн.,ТОВ "Сучасник" на суму 3 765 495,9 грн., ПАТ
"Промтелеком" на сумму 98 161,47 грн.
Усього на суму орендної плати - 3 866 443,43 грн.
Оренда землi площею 8 1355,7 кв.м.
-земельний податок склав- 78 312,09 грн.
-орендна плата склала- 382 386,25 грн.
Земельнi дiлянки знаходяться в межах населеного пункту. Податок на землю розраховується виходячи iз
нормативної грошової оцiнки землi .
Станом на 01.01.2013 в ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" землекористування здiйснюється на пiдставi
дого-ворiв оренди та договорiв користування земельними дiлянками. Загальна площа орендованої землi
становить 8,13557 га.
На 2013рiк заплановано укладання договорiв оренди земельних дiлянок зокрема:
1 . договiр оренди земельної дiлянки Центрального РЕМ загальною площею 0,3182га та Петровського
РЕМ загальною площею 2,288га;
2. договору оренди земельних дiлянок пiд ПС та ТП.
Земельнi дiлянки знаходяться в межах населеного пункту. Податок на землю розраховується виходячи iз
нормативної грошової оцiнки землi . Товариство у 2012 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про
акцiонернi товариства" не мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв
товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).Виробничi потужностi та ступiнь
використання обладнання: обмежень на використання основних засобiв немає,ступень використання
основних засобiв виробничого та не виробничого призначення становить 100%, утримує основнi засоби
за умов повного господарського ведення на правах власника (володiння та користування). Термiн
користування основними засобами ПАТ " ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля" обумовлюється строком їх повного
морального зносу. Дiапазон термiнiв корисного використання основних засобiв наступний:будiвель i
споруд - не бiльш 20 рокiв;машин та обладнань - не бiльш 20 рокiв;транспортнi засоби - не бiльш 10
рокiв; iнструменти та прилади - не бiльш 5 рокiв;iншi необоротнi активи - не бiльш 5 рокiв;малоцiннi

необоротнi матерiальнi активи - не бiльш 5 рокiв .Спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних
засобiв: пiдприємство основними засобами вважає матерiальнi активи, якi утримуються з метою
використання їх у процесi виробництва (надання послуг), для здiйснення статутної дiяльностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких становить бiльше одного року. Розташування
основних засобiв товариства обумовлене спецiфiкою лицензiйної дiяльностi, а саме будiвлi та споруди
адмiнiстративного призначення розташованi в м. Донецьку. Будивлi та споруди виробничого
призначення, як то пiдстанцiї, трансформаторнi пiдстанцiї, iншi преобразуючи та передавальнi пристрої,
високовольтнi та кабельнii лiнiї електропередач та иншi розташованi в межах терiторii Донецька та
Донецької областi.Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства:
на пiдприємствi розробленi i упровадженi Положення i Процедури за системою екологiчного
менеджмнта (СЕМ) . Згiдно Закону України " Про вiдходи" пiдприємство забезпечує охорону
навколишнього природного середовища.За вiдсутнiсть оплати або ненадання iнформацiї про оплату
збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також утворювання, збiр, небезпечних
вiдходiв виробництва без лiмiтiв i дозволу можуть застосовуваться штрафнi санкцiї,основнi засоби:
охорона навколишного середовища вiд викиду в атмосферу вiдроблених вихлопних газiв - по ступенi
впливу на дiяльнiсть ,незначний; мiра захисту-постiйний огляд та ремонт транспорту ; отримання
документiв та полученя лiмiтив на утворення i розмiщення вiдходiв i дозвiлу поводження з ними.
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, для ро-звитку електричних мереж та пiдвищенню
надiйностi схем електропостачання об'єктiв Донецька та Донецької областi,згiдно iнвестицiйному плану,
план 2013 року передбачає освоїти капiтальних iнвестицiй на суму 32,7млн. грн., Суми плану наведенi з
ПДВ. Прiоритетними об'єктами капiтальних iнвестицiї, реалiзацiя яких передбачена в iнвестицiйнiй
полiтицi ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" на 2013 рiк, є: будiвництво, модернiзацiя i реконструкцiя
електричних мереж i устаткування-27,0млн.грн; реконструкцiя i капiтальне будiвництво лiнiй
електропередач 0,4-10 кВ 2,7млн.грн;модернiзацiя устаткуванняПС6-110кВ -18,7 млн.грн; реконструкцiя
i капiтальне будiвництво РП, ТП i КТП 5,6 млн.грн; заходи щодо зниження i / або недопущен-ню
наднормативних витрат електроенергiї 2,0 млн.грн; впровадження i розвиток iнформацiйних технологий
1,9 млн.грн; модернiзация i закупiвлi транспортних засобiв 1,2 млн.грн; iнше 0,6 млн.грн.
Джерелами фiнансування iнвестицiйної програми пiдприємства передбачаються амортизацiйнi
вiдрахування, доход вiд реалiзацiї реактивної енергiї, прибуток вiд лiцензованої дiяльностi з передачi
електричної енергiї мiсцевими (локальними) електромережами та з постачання електричної енергiї за
регульованим тарифом. Розширення або удосконалення основних засобiв:для передачi електроенергiї
споживачам Компанiя використовує електричнi мережi та устаткування у складi: лiнiї електропередач;пiдстанцiї;трансформатори. Характер та причини таких планiв:з метою пiдвищення ефективностi
роботи електричних мереж та устаткування, забезпечення надiйного електропостачання споживачам
регiону, зниження фактичних технологiчних витрат електроенергiї (ТРЕ) у мережах та експлуатацiйних
витрат, передбачає поетапну реалiзацiю проектiв реконструкцiї, модернiзацiї та нового будiвництва
об'єктiв, впровадження автоматизованих систем керування мережами компанiї та технологiчними
процесами. Пошук шляхiв збiльшення прибуткiв Товариства та iнше вiдповiдно до лiцензiй.
Виконання iнвестицiйної програми за 12 мiсяцiв 2012 роки складає 45136,53 тис. грн. (з ПДВ) при планi
44628,7 тис. грн. (з ПДВ) або 101,14%. У травнi 2012 року завершена реалiзацiя проектiв по
енергозабезпеченню ЄВРО-2012. В ходi реалiзацiї iнвестицiйної програми 2012 р. було виконано
капiтальне будiвництво i технiчне переоснащення ВКЛ 0,4 6 кВ - 42 км., технiчне переоснащення ТП,
РП, КТП в кiлькостi 26 одиниць, в повному об'ємi були реалiзованi роботи по модернiзацiї устаткування
пiдстанцiй i пристроїв РЗА. В рамках iнвестицiйної програми пiдприємство поповнило автомобiльний
парк екскаватором британського виробництва, а також 4-мя автомобiлями ГАЗ. У свою чергу, парк
комп'ютерної технiки був оновлений на 35,24%.
Опис методу фiнансування:враховуючи, що пiдприємство працює за лiцензiями з регульованого тарифу,
до джерел фiнансування належать амортизацiя та норма прибутку, якi затверджуються Нацiональною
комiсiєю регулювання електроенергетики.Прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване
зростання виробничих потужностей пiсля її завершення :програма розвитку є втiленням технiчної
полiтики компанiї, метою якої є забезпечення дiяльностi компанiї вiдповiдно до умов лiцензiї.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від
законодавчих або економічних обмежень
Проблеми ПАТ" ДТЕК ПЕМ-Енерговугiлля":-вiдсутнiсть механiзму вiдключення шахт за неоплату чи
неповну
оплату
власного
електроспоживання
iз-за
вiдсутностi
фiнансування
витрат
електроенергiї,спожитої на екологiчну броню;-наявнiсть у товариствi значної дебiторської заборгованостi
вугледобувних пiдприємств за спожиту електроенергiю та кредиторської заборгованостi за куповану
електроенергiю на Оптовому енергоринку України;-вiдсутнiсть гарантiй Мiнпаливенерго України по
сплатi поточного електроспоживання шахтами.Ступень залежностi вiд законодавчих або економiчних
обмежень.До цiєї групи факторiв вiдносяться:значний полiтичний вплив(нестабiльна законодавча та
податкова полiтика);невiдповiднiсть дiючих законодавчих актiв:Правил користування електроенергiєю та
Господарського кодексу України;наявнiсть розбiжностей мiж мiждержавними та галузевими
правилами;незначний вплив нестабiльностi екологiчних умов. На цей час iснує низка проблемних
питань, пов'язаних з технiчним станом обладнання електричних мереж Компанiї, без вирiшення яких
неможливо забезпечити надiйне електропостачання споживачiв вiдповiдно до умов договорiв та вимог
дiючих державних i галузевих нормативних документiв. Найбiльш показовими з цих питань є: фiзичний
знос обладнання внаслiдок тривалого термiну експлуатацiї;моральний знос обладнання; тривала
експлуатацiя комплектних розподiльних пристроїв 6 кВ зовнiшньої установки;експлуатацiя електричних
мереж з порушенням охоронних зон;неповна вiдповiднiсть схем зовнiшнього електропостачання
споживачiв I категорiї вимогам чинних нормативних документiв;недостатнiсть пропускної спроможностi
лiнiй та iснуючих трансформаторних потужностей для забезпечення навантажень по окремих вузлах.
Несвоєчасна оплата споживачами за спожиту електроенергiю; - Позаоблiкове споживання електроенергiї,
як в побутовому секторi так i iншими споживачами; - Недосконалiсть та нестабiльнiсть енергетичного та
податкового законодавства, а також тарифної полiтики в електроенергетицi. - Недосконалiсть
законодавчої бази при здiйсненнi господарської дiяльностi при закупiвлi товарiв, виконаннi робiт та
наданнi послуг. Суттєва залежнiсть вiд законодавчих або економiчних обмежень (пiльговий тариф на
електроенергiю для населення, обмеження при затвердженнi обгрунтованих та економiчно виправданих
витрат на здiйснення лiцензованої дiяльностi при затвердженнi тарифiв).На протязi 2012 року Товариство
недоодержало грошових коштiв вiд передачi та поставки електроенергiї на суму 23,9 млн.грн. через
неповну сплату споживачами за спожиту електроенергiю.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за
порушення законодавства
1.Штрафи, пенi по ПДВ - 8 грн.
2.Штрафи, пенi по ПДФО - 7,37 грн.
3.Згiдно Ухвали Господарського суду Донецької областi№5006/7/30/2012 вiд 03.07.12 р. на користь ДП
"Енергоринок"за заборгованiсть за електричну енергiю :штраф -1000грн.;пеня -1000грн.;3% рiчних
14397,84грн.;Iнфляцiйнi нарахування 12192,74грн. Усього : 28605,95грн;
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Форма фiнансування пiдприємством - хозрахунок. У звiтному роцi пiдприємством одержаний доход вiд
реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг) у сумi 1020872 тис.грн. Прибуток, отриманий вiд
операцiйної дiяльностi складає -49239 тис.грн. Валовий прибуток складає103987 тис.грн. Чистий дохiд
вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робот, послуг) склав 850727 тис.грн., собiвартiсть - 746740 тис.грн. Iншi
операцiйнi доходи складають 14995 тис.грн., iншi операцiйнi витрати склали 51080 тис.грн. Iншi
фiнансовi доходи склали 19154 тис.грн. Рух грошових коштiв у звiтному роцi склав в цiлому у сумi
(12845) тис.грн. У тому числi вiд операцiйної дiяльностi надходження грошових коштiв склало 32540
тис.грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi у сумi (39 385) тис.грн., вiд фiнансової дiяльностi надходження
грошових коштiв склало( 6 000) тис.грн. Податок на прибуток склав 170145 тис.грн., чистий прибуток
склав - 70405 тис.грн. Основними показниками фiнансового стану ПАТ " ДТЕК ПЕМ -Енерговугiлля" за
2012 р. є показники лiквiдностi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.12 р. - 0,403. Коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi станом на 31.12.2012р. - 1,908. Коефiцiєнт покриття станом на 31.12.2012р.- 1,978.

Розрахунок показникiв лiквiдностi Товариства свiдчить про значне покрашення загального стану
лiквiдностi - всi розрахованi показники лiквiдностi знаходяться в межах нормативних значень. Також
слiд зазначити, що на кiнець звiтного перiоду чистий оборотний капiтал у Товариства складав 79 433
тис.грн. Розрахованi показники лiквiдностi, а також наявнiсть чистого оборотного капiталу говорять про
те, що Товариство може погасити свої зобов'язання обiговими коштами. Чистi активи розраховуються як
рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою
довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань, забезпеченням наступних виплат та платежiв, доходiв
майбутнiх перiодiв: на початок - 403 375 тис.грн; на кiнець -459 874 тис.грн. На початок та кiнець
звiтного перiоду сума чистих активiв перевищує Статутний капiтал, що вiдповiдає ст.155 п.3 Цивiльного
кодексу України. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) показує питому
вагу власного капiталу в за-гальнiй сумi коштiв товариства. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi - 0,845.
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) станом на 31.12.2012р. - 0,177. Коефiцiєнт забезпеченостi
власними оборотними засобами станом на 31.12. 2012р. - 0,494. Коефiцiєнт маневреностi власного
капiталу станом на 31.12.2012р. - 0,173. У структурi джерел коштiв пiдприємства на кiнець звiтного
перiоду переважає власний капiтал: станом на 31.12.2012 р. за рахунок власного капiталу сформовано
85% активiв. Показники рентабельностi свiдчать, що станом на 31.12.2012 р. на 1 грн. вкладену в активи
пiдприємства припадає 6 копiйок прибутку, на 1 гривню власного капiталу - 13 копiйок.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
За 2012 рiк було заплановано договорiв виробничого призначення,у яких ПАТ "ДТЕК ПЕМЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" виступало у ролi:
- пiдрядчика у кiлькостi 735 штук на загальну суму 85,3 млн.грн.; на кiнець звiтного перiоду не виконано
58 штук на загальну суму 8,6 млн.грн;
-замовника у кiлькостi 80 штук на загальну суму 19,8 млн.грн;на кiнець звiтного перiоду не виконано 5
штук на загальну суму 3,4 млн.грн.
На 31.12.2012 рiк вартiсть укладених, але ще невиконаних договорiв складає 63 шт на загальну суму 12
млн.грн.
Заздалегiдь довгострокового сформованого портфеля заказiв немає, замовлення носять поточний
характер. Державних замовлень немає. Пiдприємство очiкує отримати доход не нижчий за показники
цього року.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва,
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на
діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на наступний рiк - розвиток напрямкiв дiяльностi, визначених
статутом; пошук нових напрямкiв, прибутковiсть яких не пов'язана з необгрунтованими ризиками. В
перспективнi плани Товариства за сприятливих умов (у разi позитивних тенденцiй на Оптовому ринку
електричної енергiї України) є збiльшення сукупної вартостi чистих активiв та кiлькостi
споживачiв,включаючи населення та пiдприємства. Так, в 2013 р. планується запуск проектiв значних
iнвестицiй. Можливi фактори ризику в дiяльностi Товариства: - економiчнi ризики, у тому числi
загальний несприятливий розвиток економiки, iнфляцiя, загальна низька лiквiднiсть ОРЕ України; негативнi змiни в законодавствi, у тому числi змiни податкового законодавства; - набуття чинностi
новими нормативними актами i ,щодо банкiвської дiяльностi, якi змiнюють умови грошового обiгу; - дiї
державних та мiсцевих органiв влади, дiї будь-яких посадових осiб, виникнення будь-яких iнших подiй
та/або юридичних фактiв, що суттєво впливають на прибутковiсть операцiй на ОРЕ України та
фондовому ринку України; - анулювання або призупинення дiї лiцензiї; - введення режиму
надзвичайного стану, режиму нацiоналiзацiї, експропрiацiї; - вiйськовi дiї, акти громадянської непокори,
масовi заворушення, страйки, локаути; - техногеннi ризики, стихiйнi лиха та природнi катастрофи.Щодо
полiпшення фiнансового стану товариства у 2013 роцi : забезпечення виконання плану по всiх технiкоекономiчних показниках;здiйснення заходiв щодо попередження нещасних випадкiв, полiпшення умов
працi i зниження захворюваностi;забезпечення впровадження й удосконалення форм i видiв оплати працi.
Розроблена "Стратегiя розвитку ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" до 2020 року", яка передбачає
подальше нарощування виробничих потужностей пiдприємства для покриття зростаючого попиту на
электро- та теплоенергiю України.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та
розробку за звітний рік
Протягом 2012 року дослiджень та розробок емiтент не здiйснював.
На 2013 рiк товариством не запланованi проведення дослiджень та розробок.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або
його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних
вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі
відсутності судових справ про це зазначається
1.Позивач: ДП "Енергоринок""; Вiдповiдач: ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Дата вiдкриття
прова-дження по справi: № 5006/7/30/2012р. вiд 30.11.2011р.; Господарський суд Донецької областi;
основний борг 3 048 185,75грн.; штрафнi санкцiї - 97 555,65 грн.; судовий збiр - 62 914,83 грн.; змiст
спору - стягнення заборгованостi за постачання електроенергiї; поточний стан розгляду - рiшення
господарського суду Донецької областi вiд 03.07.2012р. про затвердження мирової угоди. Станом на
01.01.2013р. заборгованiсть погашена у повному обсязi.
2.Позивач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Вiдповiдач: ДП "ДВЕК" (ВП "Донецька автобаза"); Дата
вiдк-риття провадження по справi: № 5006/9/47/2012 вiд 26.04.2012р.; Господарський суд Донецької
областi; основний борг - 3 016,80 грн.; судовий збiр - 1641,00 грн. змiст спору - стягнення заборгованостi
виконаннi роботи; поточ-ний стан розгляду - рiшення господарського суду Дон. обл. про задоволення
вимог позивача у повному розмiрi вiд 22.05.2012р.
3.Позивач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Вiдповiдач: ДП "ДВЕК" (ВП ш/у "Трудовське"); Дата
вiдкриття провадження по справi: № 5006/9/69/2012 вiд 23.05.2012р.; Господарський суд Донецької
областi; основний борг - 23 374,80 грн.; судовий збiр - 1641,00 грн. змiст спору - стягнення
заборгованостi за виконанi роботи; поточний стан розгляду - рiшення господарського суду Дон. обл. про
задоволення вимог позивача у повному розмiрi вiд 04.07.2012р.
4.Позивач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Вiдповiдач: ТОВ "Гарант"; Дата вiдкриття провадження по
справi: № 5006/47/97/2012 вiд 01.10.2012р.; Господарський суд Донецької областi; основний борг - 1
515,66 грн.; судовий збiр - 1609,50 грн. змiст спору - стягнення заборгованостi за постачання
електроенергiї; поточний стан розгляду - рiшення господарського суду Дон. обл. про задоволення вимог
позивача у повному розмiрi вiд 15.11.2012р.
5.Позивач ДП "ДВЕК" (ВП ш. "Скочинського"); Вiдповiдач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Дата
вiдкриття провадження по справi: № 5006/10/57пн/2012 вiд 18.10.2012р.; Господарський суд Донецької
областi; змiст спору - визнання права повного господарського ведення на нерухоме майно (будiвлi
пiдстанцiя 35/6 захiдного вент. стволу № 2) Рiшення господарського суду Дон. обл. про вiдмову у
задоволеннi вимог позивачу вiд 13.12.2012р. Позивачем подана скарга в Апеляцiйний господарський суд;
поточний стан розгляду - знаходиться на розгляд у Апеляцiйному господарському судi.
6.Позивач ДП "ДВЕК" (ВП ш. "Скочинського"); Вiдповiдач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Дата
вiдкриття провадження по справi: № 5006/10/56пн/2012 вiд 18.10.2012р.; Господарський суд Донецької
областi; змiст спору - визнання права повного господарського ведення на нерухоме майно (будiвлi
пiдстанцiї 35/6 схiд. воздухоподающ. стволу № 2); Рiшення господарського суду Дон. обл. про вiдмову у
задоволеннi вимог позивачу вiд 13.12.2012р. Позивачем подана скарга в Апеляцiйний господарський суд;
поточний стан розгляду - знаходиться на розгляд у Апеляцiйному господарському судi.
7.Позивач ДП "ДВЕК" (ВП ш. "Скочинського"); Вiдповiдач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Дата
вiдкриття провадження по справi: № 5006/32/172пн/2012 вiд 18.10.2012р.; Господарський суд Донецької
областi; змiст спору - визнання права повного господарського ведення на нерухоме майно (будiвлi
пiдстанцiї 6/04 вент. стволу № 1); поточний стан розгляду - знаходиться на розгляд у господарському
судi Донецької областi.
8.Позивач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Вiдповiдач: ТОВ "ЛВМ Бiзнес-Трейдiнг"; Дата вiдкриття
про-вадження по справi: № 5006/3/114/2012 вiд 13.11.2012р.; Господарський суд Донецької областi;
основний борг 2 860,40грн.; судовий збiр - 1 677,00 грн.; змiст спору - стягнення заборгованостi за
договором на технiчне обслуго-вування; поточний стан розгляду - справа ще на розглядi у судi.
9.Позивач: ВАТ "ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"; Вiдповiдач: ТОВ "Донецькшахтометробуд"; Дата вiдкриття
провадження по справi: № 5006/24/132/2012 вiд 30.11.2012р.; Господарський суд Донецької областi;
основний борг 2 193,68 грн.; судовий збiр - 1 677,00 грн.; змiст спору - стягнення заборгованостi за
постачання електроенергiї; поточний стан розгляду - справа ще на розглядi у судi.

Iнформацiя по справам i претензiям ПАТ "ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ":
Кiлькiсть справ 9 загальна сума позовiв 3 178 702,74 грн.
(претензiй) 17 шт. у сумi 684 282,73 грн.
Усього за 2012 рiк - по юридичним особам
- 9 позовiв на суму 3 178 702,74 грн.
- 17 претензiй на суму 684 282,73 грн.
Оплачено по пред'явленим претензiям у 2012 роцi у сумi 39 074,20 грн.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз
господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Показники за останнi три роки фiнансовий стан та результати дiяльностi :
2010 рiк:доход (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг)-699459тис.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв ,послуг- 582883 тис.грн.
Чистий прибуток 42570 тис.грн.; збиток-0 тис.грн.
2011 рiк:доход (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг)-861289тис.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв ,послуг- 717741 тис.грн.
Чистий прибуток 122724 тис.грн.; збиток-0 тис.грн.
2012 рiк:доход (виручка ) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг)-1020872 тис.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв ,послуг-850727тис.грн
Чистий прибуток-70405тис.грн; збиток-0 тис.грн.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні
Основні засоби,
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
всього (тис. грн.)
Найменування основних
на
на
на
засобів
на початок
на початок
на початок
кінець
кінець
кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого призначення:
285 829
304 719
14 670
14 670
300 499
319 389
будівлі та споруди
198 436
200 113
14 484
14 484
212 920
214 597
машини та обладнання
82 833
99 729
0
0
82 833
99 729
транспортні засоби
3 878
4 632
0
0
3 878
4 632
інші
682
245
186
186
868
431
2. Невиробничого
0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та споруди
0
0
0
0
0
0
машини та обладнання
0
0
0
0
0
0
транспортні засоби
0
0
0
0
0
0
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
285 829
304 719
14 670
14 670
300 499
319 389
Пояснення про основнi засоби розкритi у примiтках Фiнансової
звiтностi за МСФЗ.Термiн корисного використання основних засобiв в
середньому складає: 1. Будiвлi - 25 рокiв; 2. Транспортнi засоби - 5
рокiв; 3. Машини та обладнання - 20 рокiв; 4. Iншi основнi засоби -5-10
роки. Середня ступiнь зносу основних засобiв по пiдприємству складає
78%. Облiк основних засобiв за звiтний перiод здiйснювався у
вiдповiдностi до чинного законодавства та Положення (стандарту)
Опис
бухгалтерського облiку (П(с)БО) 7 "Основнi засоби". Одиницею облiку
вважається окремий об'єкт основних засобiв та iнших необоротних
матерiальних активiв.В бухгалтерському облiку основнi засоби
класифiкованi у групи передбаченi П(С)БО 7: будiвлi та споруди;
машини та обладнання; транспортнi засоби; iнструменти, прилади та
iнвентар; iншi основнi засоби; iншi необоротнi матерiальнi активи
(бiблiотечний фонд, малоцiннi необоротнi активи). Нарахування
амортизацiї основних засобiв товариством проводиться за

прямолiнiйним методом, iншi необоротнi матерiальнi активи - 100%.
Ступiнь зносу основних засобiв виробничого призначення вiд
першоначальної вартостi складає: - будiвлi та спорудi - 7%; - машини та
обладнання - 6%; - транспортнi засоби - 76%; Ступiнь використання
основних засобiв виробничого призначення складає: - будiвлi та
споруди - 93%; - машини та обладнання - 94%; - транспортнi засоби 24%.
Основнi засоби подiляються по групам.Первiсна вартiсть основних
засобiв на кiнець року складає 380444тис.грн.,ступень їх зносу
становить
8%,ступень їх використання складає 100%,сума
нарохованного зносу у звiтному перiодi становить 24478 тис.грн. та
накопичений знос на кiнець перiоду складає 25728 тис.грн.Суттєвих
змiн в вартостi основних засобiв не було,а несуттєвi змiни вiдбувались
за рахунок надходження (37716 тис.грн.),вибуття (1210 тис.грн.) та
зносу (24478 тис.грн.).У звiтному перiодi обмежень,що до
використання майна Товариства не було.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
459 874
403 375
(тис.грн.)
Статутний капітал (тис.грн.)
10 189,6
10 189,6
Скоригований статутний капітал
10 189,6
10 189,6
(тис.грн.)
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить
Опис
449684,4 тис.грн.Чистi активи розраховуються,як рiзниця
мiж сумою необоротних активiв,оборотних активiв,витрат майбутних перiодiв та сумою
довгострокових зобов'язань,короткострокових зобов'язань,забезпеченням наступних
виплат та платежiв,доходiв майбутнiх перiодiв.
Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства розрахованих вiдповiдно до методичних
рекомендацiй
щодо
визначення
вартостi
чистих
активiв
акцiонерних
товариств,затверджених протоколом засiдання ДКЦПФР вiд 17.11.04р. №485 бiльша вiд
статутного капiталу,що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України .

13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн.)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

6 516

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
77 683
X
X
X
84 199
X
X
До строки iншi зобов'язання в суму 77683 тис. грн.
включенi:вiдстроченi
податковi
зобов'язання-1006
тис.грн.;iншi довгостроковi забов'язання-1993 тис.грн.;
поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 79 тис. грн.;кредиторська заборгованiсть за товари (роботи,
послуги) - 47734 тис. грн.;поточнi зобов'язання з одержаних
авансiв -21110 тис. грн.; з позабюджетних платежiв-412
тис.грн.;поточнi зобов'язання з оплати працi - 4598 тис.
грн.;iншi поточнi зобов'язання - 751 тис. грн.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва
Основні
№
у натуральній
у відсотках до всієї
види
у грошовій формі
з/п
формі (фізична
виробленої
продукції
(тис.грн.)
од.вим.)
продукції
1
2
3
4
5
1
35.13
1019507(МВтг)
1003682
98,32

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
виробленої
(тис.грн.)
од.вим.)
продукції
6
7
8
1019 507(МВтг)
1003682
98,32

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
№ з/п
Склад витрат
(у відсотках)
1
2
3
1
Електроенергiя куплена
87,6
2
Заробiтна плата з нарахуваннями
7,2
3
Амортизацiя
4,2
4
Матерiали
1
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення
Повідомлення у
Вид інформації
події
стрічці новин
1
2
3
15.02.2012
15.02.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.03.2012
22.03.2012
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і
більше відсотків голосуючих акцій
03.04.2012
03.04.2012
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2010
1
0
2
2011
1
0
3
2012
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так
Ні
Реєстраційна комісія
X
Акціонери
X
Реєстратор
X
Депозитарій
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників для участі
в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього
разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Ні
Реорганізація
X
Внесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про зміну типу товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про
X
припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття
X
рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше
(запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
2
0
0
1
1
2

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох
років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні
X
X
X
X

Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
у складi наглядової ради комiтетiв не створено
(запишіть)
Інше
(запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з
акціонерами? (так/ні) так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
X
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
наглядова рада виногороди не отримує
(запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Статут Товариства п.18. Наглядова рада-повиннi володiти
X
знаннями,квалiфiкацiєю та досвiдом,необхiдним для виконання своїх
посадових обов'язкiв
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
X
не було обрано нового члена
03.04.2012 року на чергових загальних зборах акцiонерiв була обрана наглядова
Інше
рада в кiлькостi двох юридичних осiб DTEK Holdings Limited B.V. та DTEK
(запишіть)
Holdings Limited,котрий переобран на повторний строк .
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) так
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 4
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних
зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні
Засідання
Засідання
збори
наглядової
правління
акціонерів
ради
Члени правління (директор)
ні
ні
ні
Загальний відділ
ні
ні
ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
ні
ні
ні
Юридичний відділ (юрист)
ні
так
ні
Секретар правління
ні
ні
ні
Секретар загальних зборів
ні
ні
ні
Секретар наглядової ради
ні
так
ні
Корпоративний секретар
ні
ні
ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з
так
ні
ні
акціонерами
Інше (запишіть)
так
ні
ні
Провiдний фахiвець з цiнних паперiв зберiгає
протоколи загальних зборiв акцiонерiв

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних
зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих
питань?
Не
належить
Загальні
до
збори
Наглядова Виконавч
компетен
акціонер
рада
ий орган
ції
ів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
так
так
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання голови правління
ні
ні
ні
ні
Обрання та відкликання членів правління
ні
ні
ні
ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради
ні
так
ні
ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради
так
так
ні
ні
Обрання та відкликання голови та членів
так
ні
ні
ні
ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
ні
ні
ні
членів правління
Визначення розміру винагороди для голови та
ні
ні
ні
ні
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
ні
ні
ні
ні
майнової відповідальності членів правління
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
так
ні
ні
конфлікт інтересів
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб
та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Змiстовний текст положень знаходяться у Статутi Товариства.

Ні
X
X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується
Інформація
Документи
Копії
Інформація
у пресі,
розповсюджуєт
надаються
документів розміщуєтьс
оприлюднює
ься на
для
надаються я на власній
ться в
загальних
ознайомлен на запит
інтернетзагальнодост
зборах
ня
акціонера
сторінці
упній
безпосередн
акціонерног
інформаційні
ьо в
о товариства
й базі даних
акціонерном
ДКЦПФР
у товаристві
про ринок
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які володіють
ні
так
так
ні
так
10 відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після їх
ні
ні
так
так
так
проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
так
ні
ні
ні
акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Правління або директор
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в
минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків
голосів
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній
системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України (далі - особа)?
Так
Ні
Не задовольняв професійний рівень особи
X
Не задовольняли умови договору з особою
X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
X
суду
X
Інше
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв(протокол№1 вiд 12.04.2010р
(запишіть)
.про дематерiалiзацiю)Протягом 2012 року змiн не було.
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління?
(так/ні) ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту),
відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством
вимогам та зміну їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність
таких заходів
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової
звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не
є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК
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за ЄДРПОУ

00169845

1410136300
Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
230
правова форма
за КОПФГ
господарювання
Орган державного
за СПОДУ
управління
Вид економічної
Розподілення електроенергії
35.13
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників (1): 906
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 83001, Україна, Донецька обл., Ворошиловський р-н, м.Донецьк, вул.Челюскiнцiв буд151
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Баланс
на 31.12.2012 p.
Форма №1
Код за ДКУД 1801001
На початок
На кінець
Код
Актив
звітного
звітного
рядка
періоду
періоду
1
2
3
4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
010
1 000
128
первісна вартість
011
2 319
2 221
накопичена амортизація
012
( 1 319 )
( 2 093 )
Незавершені капітальні інвестиції
020
8 640
4 369
Основні засоби:
залишкова вартість
030
285 829
304 719
первісна вартість
031
293 678
330 444
знос
032
( 7 849 )
( 25 725 )
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість
035
0
0
первісна вартість
036
0
0
накопичена амортизація
037
(0)
(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
040
0
0
підприємств
інші фінансові інвестиції
045
0
0
Довгострокова дебіторська заборгованість
050
99 912
74 150
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної
055
0
0
нерухомості
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
056
0
0
Знос інвестиційної нерухомості
057
(0)
(0)
Відстрочені податкові активи
060
0
0
Гудвіл
065
0
0
Інші необоротні активи
070
0
0

Гудвіл при консолідації
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість за рахунками:
за бюджетом
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті
у тому числі в касі
в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Накопичена курсова різниця
Усього за розділом I
Частка меншості
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Сума страхових резервів
Сума часток перестраховиків у страхових резервах
Цільове фінансування (2)

075
080

0
395 381

0
383 366

100
110
120
130
140
150

4 269
0
0
0
50
0

5 657
0
0
0
50
0

160
161
162

6 737
50 446
( 43 709 )

79 343
163 341
( 83 998 )

170
180
190
200
210
220

0
86
0
0
26 578
0

0
315
0
0
42 553
25 713

230
231
240
250
260
270
275
280

19 847
1
0
0
57 567
40
0
452 988

7 002
2
0
0
160 633
74
0
544 073

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

300
310
320
330
340
350
360
370
375
380
385

10 190
0
0
176 290
0
216 895
(0)
(0)
0
403 375
0

10 190
0
0
166 467
0
283 217
(0)
(0)
0
459 874
0

400
410
415
416
420

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Код
рядка

Усього за розділом II
430
0
0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
440
0
0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання
450
0
0
Відстрочені податкові зобов’язання
460
2 203
1 006
Інші довгострокові зобов’язання
470
2 109
1 993
Усього за розділом ІІІ
480
4 312
2 999
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500
0
0
Поточна заборгованість за довгостроковими
510
6 049
79
зобов’язаннями
Векселі видані
520
0
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
12 219
47 734
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів
540
19 067
21 110
з бюджетом
550
2 413
6 516
з позабюджетних платежів
560
397
412
зі страхування
570
0
0
з оплати праці
580
4 685
4 598
з учасниками
590
0
0
із внутрішніх розрахунків
600
0
0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та
605
0
0
групами вибуття, утримуваними для продажу
Інші поточні зобов'язання
610
471
751
Усього за розділом IV
620
45 301
81 200
V. Доходи майбутніх періодів
630
0
0
Баланс
640
452 988
544 073
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у галузі статистики.
(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги
(421)
0
Примітки: Пояснення розкритi у примiтках Фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Рядок 020 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї", рядок 030 "Залишкова вартiсть основних засобiв"
У залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень
Будiвлi та споруди
Виробниче обладнання
Меблi, офiсне та iнше
обладнання Незавершене будiв-ництво Всього
На 01 сiчня 2012 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 202 781
85 158 5 739 8 640 302 318
Накопичений знос
(4 345) (2 325) (1 179) ( 7 849)
Залишкова вартiсть на 01 сiчня 2012 р.
198 436
82 833 4 560 8 640 294 469
Надходження 12 611 21 414 3 691 2 591 40 307
Вибуття
(916) (288) (6)
(1210)
Амортизацiйнi вiдрахування (11 605)
(9 476) (3 397) (24 478)
Переведення в iншу категорiю
1 587 5 246 29
(6 862) Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р.
200 113
99 729 4 877 4 369 309 088
На 31 грудня 2012 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 215 441
105 923
9080 4 369 334 813
Накопичений знос
(15 328)
(6 194)
(4203) (25 725)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р.
200 113
99 729 4 877 4 369 309 088
У 2012 роцi витрати на амортизацiю основних засобiв у сумi 23 732 тисячi гривень були включенi до
складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, а 746 тисяч гривень - до складу загальних та
адмiнiстративних витрат.
Рядок 160 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги":
У тисячах гривень
31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 163 341
50 446

Мiнус: резерв на знецiнення (83 998)
(43 709)
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю
79 343 6 737
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть деномiнована
в гривнях.
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю вiдбулися такi змiни:
2012 рiк
У тисячах гривень
Дебiторська заборгованiсть
за основною дiяльнiстю
Резерв на знецiнення на 1 сiчня
43 709
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення
66 340
Суми, списанi протягом року як такi, що не можуть бути повернутi та сплаченi
(26 051)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 83 998
Рядок 160 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" (продовження)
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю за кредитною якiстю:
31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р.
У тисячах гривень
Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю
Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть:
- державнi компанiї
38 372 160
- iншi компанiї
406
6 577
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi
38 778 6 737
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена менше 30 днiв
57 353
- прострочена вiд 30 до 90 днiв
724
- прострочена вiд 90 до 180 днiв
12 923
- прострочена вiд 180 до 360 днiв
27 710
- прострочена бiльше 360 днiв
25 853 43 709
Всього прострочено i знецiненої дебiторської заборгованостi
124 563
43 709
Мiнус резерв на знецiнення
(83 998)
(43 709)
Всього
79 343 6 737
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
Рядок 300 "Статутний капiтал"
Станом на 31 грудня 2012 року випущена кiлькiсть простих акцiй в обiгу становила 5 487 271 акцiя
номiнальною вартiстю 1,86 гривень за акцiю. Усi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один
голос при голосуваннi.
Рядок "Iншi довгостроковi зобов'язання"
У тисячах гривень
31 грудня 2012р.
01 сiчня 2012р.
Довгостроковi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП "Енергоринок"
769
720
Iншi фiнансовi зобов'язання 1 224 1 389
Всього довгострокових iнших фiнансових зобов'язань
1 993 2 109
Сума заборгованостi перед ДП "Енергоринок" визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною вартiстю,
дисконтованою за ефективною процентною ставкою 18,61%.
Сума заборгованостi перед ДП "Енергоринок" визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною вартiстю,
дисконтованою за ефективною процентною ставкою 18,61%.
Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
У тисячах гривень
31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р.
Кредиторська заборгованiсть за ТМЦ1 688 2 788
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 351
Кредиторська заборгованiсть за послуги
45 695 9 431
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
47 734 12 219
Керівник

Коваль Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК
ПЕМ-Енерговугiлля"
Донецька область, Ворошиловський р-н

Територія
Орган державного
управління
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Форма №2
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий прибуток:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок
сільськогосподарської діяльності
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Доход від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи (1)

Код
рядка
2

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

00169845

за КОАТУУ

1410136300

за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

230
35.13

Код за ДКУД 1801003
За звітний
За попередній
період
період
3
4

010

1 020 872

0

015
020
025
030

( 170 145 )
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

035

850 727

0

040

( 746 740 )

(0)

050

103 987

0

055
060

(0)
14 995

(0)
0

061

0

0

070
080
090

( 18 663 )
(0)
( 51 080 )

(0)
(0)
(0)

091

(0)

(0)

100

49 239

0

105
110
120
130

(0)
0
19 154
0

(0)
0
0
0

Фінансові витрати
140
( 139 )
Втрати від участі в капіталі
150
(0)
Інші витрати
160
(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
165
0
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
170
68 254
прибуток
збиток
175
(0)
у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи
176
0
вибуття у наслідок припинення діяльності
у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у
177
(0)
наслідок припинення діяльності
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
( 11 755 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності
185
0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
190
56 499
прибуток
збиток
195
(0)
Надзвичайні:
200
0
доходи
витрати
205
(0)
Податки з надзвичайного прибутку
210
(0)
Частка меншості
215
0
Чистий:
220
56 499
прибуток
збиток
225
(0)
Забезпечення матеріального заохочення
226
0
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною
(131)
0
допомогою
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Код
За звітний
Найменування показника
рядка
період
1
2
3
Матеріальні затрати
230
12 124
Витрати на оплату праці
240
49 956
Відрахування на соціальні заходи
250
15 988
Амортизація
260
25 693
Інші операційні витрати
270
49 945
Разом
280
153 706
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Код
За звітний
Назва статті
рядка
період
1
2
3
Середньорічна кількість простих акцій
300
5478271
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
310
5478271
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
320
10,31
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
330
10,31
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
340
0
Примітки: Пояснення розкритi у примiтках Фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Рядок 035 "Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї" У тисячах гривень
2012 рiк
Реалiзацiя електроенергiї
850 727

(0)
(0)
(0)
0
0
(0)
0

(0)
(0)
0
0
(0)
0
(0)
(0)
0
0
(0)
0

За попередній
період
4
0
0
0
0
0
0
За попередній
період
4
0
0
0
0
0

Всього доход вiд реалiзацiї 850 727
Рядок 040 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"У тисячах гривень 2012 рiк
Придбана електроенергiя
653 577
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату
53 654
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
23 766
Податки, крiм податку на прибуток 465
Сировина та матерiали
7 730
Виробничi послуги 7 298
Iнше 250
Всього
746 740
Рядок 060 "Iншi операцiйнi доходи"У тисячах гривень
2012 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 9 941
Вiдшкодування/вiдновлення ранiше списаних активiв
3 227 Активи, отриманi на безоплатнiй основi
166
Дохiд вiд продажу товарно-матерiальних запасiв95
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 66
Штрафи отриманi
30
Орендний дохiд
13
Iншi доходи 1 457
Iншi операцiйнi доходи
14 995
Рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати"У тисячах гривень
2012 рiк
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату
9 496
Вартiсть професiйних послуг 2 101
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
1 927
Офiснi витрати 804
Транспортнi витрати 20
Iнше 4 315
Всього адмiнiстративних витрат 18 663
Рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати"У тисячах гривень
2012 рiк
Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, iншої
дебiторської заборгованостi
47 772
Збиток вiд продажу необоротних активiв
1 125
ПДВ, який не пiдлягає вiдшкодуванню
40
Нарахованi штрафи та пеня 29
Iнше 2 114
Всього iнших операцiйних витрат
51 080
Рядок 120 "Iншi фiнансовi доходи", 140 "Фiнансовi витрати"У тисячах гривень
2012 рiк
Процентнi доходи за довгостроковою реструктуризованою дебiторською заборгованiстю 17 673
Iншi фiнансовi витрати 1 481
Всього фiнансових доходiв 19 154
Iншi фiнансовi витрати
139
Всього фiнансових витрат
139
Рядок 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi"
Кредит з податку на прибуток складається з таких компонентiв: У тисячах гривень
2012 рiк
Поточний податок
12 952
Вiдстрочений податок (1 197)
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк
11 755
Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:У тисячах гривень
2012 рiк
Прибуток/(збиток) до оподаткування
68 254
Кредит з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою 23%-25% 14 333
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми 2 636
Вплив змiн податкового законодавства України
(5 214)
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк
11 755

Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового звiтування та
їхньою податковою базою.
У груднi 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинностi з 1 сiчня 2011 року.
Згiдно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток пiдприємств буде знижено з 25% до
16% у декiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв. Станом на 31 грудня 2012 року вiдстроченi податковi
активи та зобов'язання оцiнюються iз використанням ставок податку на прибуток, якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли буде реалiзований актив або врегульоване зобов'язання за ставками
оподаткування, якi передбаченi новим Податковим кодексом.
У тисячах гривень
01 сiчня 2012 р.
(Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат 31 грудня 2012 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси
255
255
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 9 179 5 240
14 419
Резерв зобов'язань з пенсiйного забезпечення
1 086 (501) 585
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 7 260 (4 999) 2 261
Iншi рiзницi 1 081 (950) 131
Валовий вiдстрочений податковий актив
18 606 (955) 17 651
Резерв оцiнки вiдстроченого податкового активу
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби
(20 537)
1 880 (18 657)
Iншi зобов'язання
(272) 272
Аванси виданi
Всього вiдстроченого податкового зобов'язання
(20 809)
2152 (18 657)
Визнаний вiдстрочений податковий актив (2 203) 1197 (1 006)

Керівник

Коваль Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК
ПЕМ-Енерговугiлля"
Донецька область, Ворошиловський р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.
Звіт про рух грошових коштів
За 2012 pік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Погашення векселів одержаних
Покупців і замовників авансів
Повернення авансів
Установ банків відсотків за поточними рахунками
Бюджету податку на додану вартість
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Отримання субсидій, дотацій
Цільового фінансування
Боржників неустойки (штрафів, пені)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Авансів
Повернення авансів
Працівникам
Витрат на відрядження
Зобов'язань з податку на додану вартість
Зобов'язань з податку на прибуток
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових
платежів)
Цільових внесків
Інші витрачання
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
Рух коштів від надзвичайних подій

Код
2

Дата

КОДИ
29.01.2013

за ЄДРПОУ

00169845

за КОАТУУ

1410136300

за КОПФГ

230

за КВЕД

35.13

Код за ДКУД 1801004
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

010
015
020
030
035
040

877 885
0
39 320
10
73
0

0
0
0
0
0
0

045

0

0

050
060
070
080

0
0
40
38 917

0
0
0
0

090
095
100
105
110
115
120
125

( 222 454 )
( 559 552 )
( 1 006 )
( 44 933 )
( 650 )
( 10 677 )
( 28 787 )
( 20 048 )

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

130

( 8 796 )

(0)

140
145
150
160

(0)
( 26 802 )
32 540
0

(0)
(0)
0
0

Чистий рух коштів від операційної діяльності
170
32 540
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій
180
0
необоротних активів
190
102
майнових комплексів
200
0
Отримані:
відсотки
210
0
дивіденди
220
0
Інші надходження
230
0
Придбання:
фінансових інвестицій
240
(0)
необоротних активів
250
( 39 487 )
майнових комплексів
260
(0)
Інші платежі
270
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
280
-39 385
Рух коштів від надзвичайних подій
290
0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
300
-39 385
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
310
0
Отримані позики
320
9 000
Інші надходження
330
0
Погашення позик
340
( 15 000 )
Сплачені дивіденди
350
(0)
Інші платежі
360
(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій
370
-6 000
Рух коштів від надзвичайних подій
380
0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
390
-6 000
Чистий рух коштів за звітний період
400
-12 845
Залишок коштів на початок року
410
19 847
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
420
0
Залишок коштів на кінець року
430
7 002
Примітки: Пояснення розкритi у примiтках Фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Керівник

Коваль Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

0

0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
0
0
0

Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК ПЕМЕнерговугiлля"
Донецька область, Ворошиловський р-н

Підприємство

Територія
Орган державного
управління
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Вид економічної
Розподілення електроенергії
діяльності
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v
Одиниця виміру: тис.грн.

Дата

КОДИ
01.01.2013

за ЄДРПОУ

00169845

за КОАТУУ

1410136300

за СПОДУ
за КОПФГ

230

за КВЕД

35.13

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Форма №4

Стаття
1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
року
Переоцінка активів:
Дооцінка основних

Інший
Резервний
додатковий
капітал
капітал
6
7
176 290
0

Нерозподілений
прибуток
8
216 895

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Разом

9
0

10
0

11
403 375

Код
рядка

Статутний
капітал

Пайовий
капітал

2
010

3
10 190

4
0

Додатковий
вкладений
капітал
5
0

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

040
050

0
10 190

0
0

0
0

0
176 290

0
0

0
216 895

0
0

0
0

0
403 375

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

засобів
Уцінка основних
засобів
Дооцінка
незавершеного
будівництва
Уцінка
незавершеного
будівництва
Дооцінка
нематеріальних
активів
Уцінка
нематеріальних
активів
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
статутного капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж
викуплених акцій

070

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

090

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

120
130

0
0

0
0

0
0

-9 823
0

0
0

9 823
56 499

0
0

0
0

0
56 499

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(часток)
Анулювання
викуплений акцій
(часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення
номінальної вартості
акцій
Інші зміни в
капіталі:
Списання
невідшкодованих
збитків
Безкоштовно
отримані активи

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін в
290
0
0
0
-9 823
0
66 322
0
0
56 499
капіталі
Залишок на кінець
300
10 190
0
0
166 467
0
283 217
0
0
459 874
року
Примітки: Пояснення розкритi у примiтках Фiнансової звiтностi за МСФЗ.Статутний капiтал Товариства складає 10190 тис.грн.,який подiлений на
5478271простi iменi акцiї номiнальною вартiстю 1,86 грн. кожна.
Керівник

Коваль Iгор Iванович

Головний бухгалтер

Цибулiна Тетяна Володимирiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ"
Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та звiт незалежних аудиторiв 31
грудня 2012 р.
Ця версiя фiнансової звiтностi - це переклад оригiналу фiнансової звiтностi, пiдготовленої англiйською
мовою. Попри той факт, що ми вжили необхiдних заходiв, якi дозволяють забезпечити точнiсть
перекладу тексту з мови оригiналу, в усiх питаннях, пов'язаних з iнтерпретацiєю iнформацiї, думок та
висновкiв, версiя нашого звiту мовою оригiналу має переважну силу.
1. Опис дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство "ДTEK ПЕМ-Енерговугiлля" (далi ПАТ "ДTEK ПЕМ-Енергвугiлля" )
було засноване 01.10.1989 року та перетворене 25.12.1995 року наказом №7439 Донецького
регiонального вiддiлення Фонду Державного майна України у процесi його приватизацiї у вiдкрите
акцiонерне товариство.
У зв'язку з приведенням дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства "Пiдриємство Елетричних
мереж (далi - ВАТ "ПЕМ-Енерговугiлля") у вiдповiднiсть до норм Закону України "Про акцiонернi
товариства" у 2011 роцi Товаристо змiнила назву на "Публiчне акцiонерне товариство " ДТЕК ПЕМ Енерговугiлля".
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 05.04.2011 року, протокол №1 пiдприємство
прийняло органiзацiйно-правову форму зi змiною найменування пiдприємства на Публiчне акцiонерне
товариство "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", скорочено ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (далi
компанiя). Дата змiни свiдоцтва про державну реєстрацiю юридичної особи 06.04.2011року.
Товариство займається передаванням та постачанням електричної енергiї у Донецьку та Донецькiй
областi.
Юридична адреса Товариства: вул.Челюскiнцiв,151, м. Донецьк, Україна. Станом на 31 грудня 2012 року
кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 906 осiб (1 сiчня 2012 року : 908 осiб).
2. Умови, в яких працює компанiя
Компанiя є регiональним постачальником електричної енергiї в Українi, що здiйснює дiяльнiсть у
Донецькiй областi. Компанiя обслуговує регiон площею майже 82 кв. кiлометри, забезпечуючи
електроенергiєю понад 1 587 юридичних, а також 25,3 тис. побутових абонентiв. Компанiя має
енергосистеми зi встановленою сумарною потужнiстю 551,3 МВт.
До мереж Компанiї електроенергiя надходить вiд компанiї ДП "Енергоринок", i далi Компанiя передає її
розподiльними мережами споживачам Донецької областi та в мережi iнших лiцензiатiв iз передачi та
постачання електроенергiї, якi працюють на територiї Донецької областi.
Компанiя експлуатує 1 316 тисяч кiлометрiв лiнiй електропередачi усiх класiв напруги.
До складу Компанiї входять Високовольтнi електричнi мережi, 3 мiськi електричнi мережi та 3
енергодiлянки.
Встановлення тарифiв. Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України "Про перехiд до єдиних тарифiв
на електричну енергiю, що вiдпускається споживачам", Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України ("НКРЕ") встановлює щомiсячнi тарифи на електричну енергiю для кожного
електрогенеруючого пiдприємства України. На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суттєво
впливають соцiально-полiтичнi фактори. У 2012 роцi тарифи на електричну енергiю для юридичних осiб
збiльшились на 5,6%, а для населення були введенi блочнi тарифи.
3.Основнi принципи облiкової полiтики
Основа складання звiтностi. Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена на основi
iсторичної вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень ("тис. грн."), всi суми округленi
до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть. Ця попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена до того, як Компанiя
склала свiй перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ за рiк, що закiнчується 31 грудня
2013 року. У цiй попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ не подано усiєї порiвняльної iнформацiї,
як цього вимагають МСФЗ.
Як пiдприємство, що вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), Компанiя
застосовує МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та обрала
рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 р., першим роком прийняття МСФЗ, опублiкованих Радою з
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО"), iнтерпретацiй, опублiкованих Комiтетом з

тлумачення мiжнародної фiнансової звiтностi ("КТМФЗ") РМСБО, та iнтерпретацiй Постiйного комiтету
з iнтерпретацiй ("ПКI"), затверджених Комiтетом з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
("КМСБО"), що залишаються чинними.
МСФЗ (IFRS) 1 вимагає вiд пiдприємства, що переходить на МСФЗ, скласти звiт про фiнансовий стан
згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу на МСФЗ. Цей звiт про фiнансовий стан є
вiдправним пунктом для ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до МСФЗ.
3.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 1, Компанiя застосовує унiфiкованi бухгалтерськi принципи у звiтi про фiнансовий
стан згiдно з МСФЗ на початок перiоду на дату переходу та протягом усiх перiодiв, представлених у її
першiй повнiй фiнансовiй звiтностi, складенiй згiдно з МСФЗ. Цi принципи облiкової полiтики
вiдповiдають кожному МСФЗ, що дiє на звiтну дату.
Вiдповiдно до вимоги МСФЗ (IFRS) 1, попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ є остаточною тiльки
пiсля пiдготовки першого повного пакету фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Пiд час складання
попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ керiвництво повинно застосовувати МСФЗ, що є
чинними станом на дату складання такої попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, та враховувати
будь-якi Проекти будь-яких МСФЗ, наявнi на зазначену дату. У результатi прийняття нових МСФЗ, якi
набудуть чинностi 31 грудня 2013 р. (дата першого повного застосування МСФЗ Компанiєю), залишки на
рахунках у попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ можуть змiнитися, коли Компанiя пiдготує
перший повний пакет фiнансової звiтностi на 31 грудня 2013 року.
Вiдповiдно, попередня фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ, складена до пiдготовки першого повного
пакету фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, називається попередньою фiнансовою звiтнiстю згiдно з
МСФЗ. При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ Компанiя застосувала усi МСФЗ,
що дiють на дату останнього поданого звiту про фiнансовий стан.
Ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної дiяльностi, що
передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi.
Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi надходження
основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об'єкту основних засобiв
включає витрати, безпосередньо пов'язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть активiв, створених
самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату працi та вiдповiдної
частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє
збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у капiталi через iнший
сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдносяться на фiнансовий результат.
Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу ранiше був визнаний у складi
фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також визнається у складi фiнансового
результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї, розрахованою на основi переоцiненої балансової
вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий результат, та сумою амортизацiї, розрахованою на основi
первiсної вартостi активу, переноситься з iнших резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об'єкта основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзуються, а
балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати капiталiзуються лише у
випадку, якщо вони призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом
основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi витрат у тому
перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу, як
очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигiд. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв
визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються у звiтi
про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших резервiв,
переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних засобiв
(включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя iнших об'єктiв
основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної або
переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та обладнання для передачi електроенергiї 25

Машини та обладнання
20
Меблi, iнвентар,офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби
5-10
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент вiд
продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного
активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр використовувати
актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх експлуатацiї
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У випадку знецiнення основних
засобiв їхня балансова вартiсть зменшується до вартостi використання або до справедливої вартостi
мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них бiльша.
3.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до вимог
законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату.
Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi вiдображенi
у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу. У
цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або безпосередньо у складi капiталу,
вiдповiдно.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. Iншi
податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та
зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до виключення при
початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових рiзниць, що виникають при
початковому визнаннi активу або зобов'язання, яке не впливає на бухгалтерський або оподатковуваний
прибуток у результатi операцiї, яка не є об'єднанням компанiй.
Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були введенi в
дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться у
перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання
оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається за методом
середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв - за методом перших надходжень (метод
ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї - це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi нормального ведення бiзнесу за
вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану та витрат на збут.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити та дебiторську
заборгованiсть.
Кредити i дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються на активному
ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих фiнансових активiв, якi
Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. Вони включаються до складу
оборотних активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати. Такi активи включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська
заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому оцiнюється за
амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на
знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у тому випадку, коли iснує
об'єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до
первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть того, що до дебiтора будуть
застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також непогашення або недотримання
строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про те, що дебiторська заборгованiсть за
основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу
та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною

процентною ставкою. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума
збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною
дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську
заборгованiсть за основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про
фiнансовi результати.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було здiйснено
передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати стосуються активу, який
при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Передоплати за послуги
списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за якi вони були здiйсненi, а передоплати за
товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари
або послуги, за якi видана передоплата, не будуть отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про
фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, депозити
до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний термiн
3.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображаються за
номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою вартiстю, яка приблизно
дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене, виключаються зi складу грошових
коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не
дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку за зобов'язаннями протягом принаймнi
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до фiнансової
звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi пiсля звiтної дати,
але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ в Українi стягується за двома ставками: 20% при продажу на
територiї Українi та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та виконаннi робiт або
наданнi послуг за межi України. Податкове зобов'язання з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ,
акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або на дату
надходження коштiв вiд клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на
яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на кредит з
ПДВ виникає в момент отримання накладної з ПДВ, яка видається в момент надходження оплати
постачальнику або в момент отримання товарiв, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. ПДВ, що
нараховується на операцiї продажу та закупки, визнається у балансi розгорнуто та показується окремо як
актив та зобов'язання. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був створений
резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
Позиковi кошти та iншi зобов'язання. Позиковi кошти та iншi зобов'язання спочатку визнаються за
справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi кошти
облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз використанням
методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових коштах у складi
собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi поточних зобов'язань, крiм
випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок за зобов'язанням принаймнi на 12
мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi облiковуються у розмiрi початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська
заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, спочатку
визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за амортизованою вартiстю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов'язань та вiдрахувань. Резерви зобов'язань та вiдрахувань визнаються, коли Компанiя має
теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що
для погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна
розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов'язань, iмовiрнiсть того, що

для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу таких зобов'язань.
Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв щодо будь-якої позицiї, включеної
до одного й того ж класу зобов'язань, є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для погашення
зобов'язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає поточнi ринковi
оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Збiльшення резерву з плином часу
визнається як процентнi витрати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору страхування,
сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо вiдшкодування значною мiрою
гарантоване.
Визнання доходiв. Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться
збiльшення економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв
на реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:продаж
електричної енергiї: доходи визнаються за вирахуванням податкiв з продажу (ПДВ) пiсля передачi
електроенергiї споживачам, вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв споживання;
дохiд вiд оренди: дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом
протягом вiдповiдного строку оренди.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
3.Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за позиковими
коштами, прибутки та збитки вiд курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
4.Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших
факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за
iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також використовує певнi професiйнi
судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш
суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть
бути значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового
року, включають:
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення грунтується на поточних
намiрах та фiнансовому станi Компанiї.
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об'єктивних ознак
знецiнення основних засобiв. Якщо такi об'єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює вiдновлювану
вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу - це справедлива вартiсть активу або одиницi, що
генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть використання активу, залежно
вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком
випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є значною мiрою незалежними вiд грошових
потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну
вартiсть одиниць, що генерують грошовi кошти, на якi вiднесений об'єкт основних засобiв. Для
розрахунку корисної вартостi Компанiя повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв вiд одиницi, що генерує грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну,
щоб обчислити приведену вартiсть цих грошових потокiв. 5. Залишки та операцiї з пов'язаними
сторонами
Визначення пов'язаних сторiн наведене в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, знаходиться пiд
спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи
операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж

пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанiя
проводила операцiї або мала залишки по операцiях станом на 31 грудня.
Залишки по операцiях з пов'язаними сторонами були такими:
У тисячах гривень
31 грудня 2012 р.
1 сiчня 2012 р.
Валова сума дебiторської заборгованостi
147 339
867
Грошовi кошти та їх еквiваленти - поточний рахунок
1 325 16 176
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю
(1 160) (1 561)
Iншi поточнi зобов'язання - валова сума
(1 252) (6 691)
Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов'язаними сторонами були такими:
2012 рiк
У тисячах гривень
Реалiзацiя електроенергiї
Реалiзацiя послуг
Закупки сировини, обладнання
Закупки послуг

93 566
3 950
(4 461)
(3 698)

6. Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Були випущенi наступнi новi стандарти i змiни стандартiв, якi вiдносяться до фiнансової звiтностi
Компанiї, але не вступили в силу для фiнансових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2012 року або пiсля цiєї
дати, i якi Компанiя не застосовувала достроково:
o
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти, частина 1: класифiкацiя та оцiнка" (випущений в листопадi 2009
року i змiнений у жовтнi 2010 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015
року або пiсля цiєї дати).
o
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" (випущений в травнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
o
Змiнений МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (випущений в
травнi 2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї
дати).
o
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки в капiталi iнших компанiй" (випущений в травнi 2011
року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
o
МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (випущений в травнi 2011 року; застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
o
Змiни МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" (випущенi в червнi 2011 року; застосовуються до
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати).
o
Змiни МСБО 19 "Виплати працiвникам" (випущений в червнi 2011 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати).
В даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив змiнених стандартiв на її фiнансову звiтнiсть.
7. Перше застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2012 фiнансовий рiк є першою випущеною рiчною фiнансовою
звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Датою переходу Компанiї на облiк за МСФЗ є 1 сiчня 2012
року. При пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ Компанiя застосувала МСФЗ 1.
За певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та
тлумачень, чинної для 2012 фiнансового року. Ця редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного
балансу за МСФЗ на 1 сiчня 2012 року та у подальших перiодах до 31 грудня 2012 року. При пiдготовцi
цiєї фiнансової звiтностi Компанiя застосувала вiдповiднi обов'язковi винятки та такi звiльнення за
вибором вiд повного ретроспективного застосування МСФЗ:
звiльнення щодо використання справедливої вартостi як умовної вартостi. Компанiя вирiшила
облiкувати деякi основнi засоби за справедливою вартiстю на 1 сiчня 2012 року.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ 1, обов'язковими є такi винятки з ретроспективного застосування МСФЗ:
(а)
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань. Фiнансовi активи та зобов'язання, якi
Компанiя припинила визнавати до 1 сiчня 2004 року, не визнаються повторно за МСФЗ. Керiвництво

вирiшило не застосовувати критерiї припинення визнання за МСБО 39 з бiльш ранньої дати.
(б)
Облiк хеджування. Компанiя не застосовує облiк хеджування.
(в)
Бухгалтерськi оцiнки. Бухгалтерськi оцiнки за МСФЗ на 1 сiчня 2012 року повиннi вiдповiдати
бухгалтерським оцiнкам, зробленим на ту ж дату за попереднiми українськими принципами
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли iснує свiдчення того, що цi оцiнки були помилковими.
Остання фiнансова звiтнiсть Компанiї вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку в Українi пiдготовлена станом на 31 грудня 2011 року.
Розбiжностi мiж сумами за НП(С)БОУ та МСФЗ пояснюються коригуваннями, здiйсненими для
виправлення помилок за НП(С)БОУ та у зв'язку зi змiнами облiкової полiтики.
У таблицi нижче надається пояснення основних коригувань, здiйснених Компанiєю при трансформацiї
(перерахунку) звiту про фiнансовий стан згiдно з П(с)БУ на 1 сiчня 2012 року i за рiк, що закiнчився 31
грудня 2012 року:
У тисячах гривень
Нерозподiлений прибуток станом на 1 сiчня 2012 року
Прибуток/ (збиток) за
рiк
Нерозподiлений прибуток станом на 31 грудня 2012 року
Згiдно з П(с)БО
194 850
55 381
250 231
Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю (а)
333
333
Нарахування вiдстроченого податку (б)
15 252
1 197
16 449
Визнання фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю
2 950
2 950
Коригування додаткового капiталу згiдно з переоцiнкою ОЗ
2 790
12 613
Iншi
720
(79)
641
Згiдно з МСФЗ
216 895
56 499
283 217
(а)
Оцiнка основних засобiв за справедливою вартiстю
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1, Компанiя обрала вiдображення основних засобiв за справедливою
вартiстю на дату початку застосування МСФЗ. Справедлива вартiсть основних засобiв Компанiї
визначалась на основi оцiнки, проведеної станом на 1 сiчня 2012 року незалежним оцiнювачем згiдно з
Мiжнародними стандартами оцiнки. Рiзниця мiж балансовою вартiстю основних засобiв, вiдображеною у
фiнансовiй звiтностi згiдно з П(с)БУ, та їх справедливою вартiстю, визначеною незалежним оцiнювачем,
була вiдображена у попереднiй фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ у складi нерозподiленого прибутку.
(б)
Нарахування вiдстроченого податку
Наведенi вище коригування вартостi та виправлень призвели до виникнення додаткових тимчасових
рiзниць. Компанiя визнала у звiтностi податковий ефект цих тимчасових рiзниць.
ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ
Рядок 020 "Незавершенi капiтальнi iнвестицiї", рядок 030 "Залишкова вартiсть основних засобiв"
У залишковiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень
Будiвлi та споруди
Виробниче обладнання
Меблi,
офiсне
та
iнше
обладнання Незавершене будiв-ництво Всього
На 01 сiчня 2012 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 202 781
85 158 5 739 8 640 302 318
Накопичений знос
(4 345) (2 325) (1 179) ( 7 849)
Залишкова вартiсть на 01 сiчня 2012 р.
198 436
82 833 4 560 8 640 294 469
Надходження 12 611 21 414 3 691 2 591 40 307
Вибуття
(916) (288) (6)
(1210)
Амортизацiйнi вiдрахування (11 605)
(9 476) (3 397) (24 478)
Переведення в iншу категорiю
1 587 5 246 29
(6 862) Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р.
200 113
99 729 4 877 4 369 309 088
На 31 грудня 2012 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 215 441
105 923
9080 4 369 334 813
Накопичений знос
(15 328)
(6 194)
(4203) (25 725)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2012 р.
200 113
99 729 4 877 4 369 309 088
У 2012 роцi витрати на амортизацiю основних засобiв у сумi 23 732 тисячi гривень були включенi до
складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, а
746 тисяч гривень
- до складу загальних та
адмiнiстративних витрат.
Рядок 160 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги":
У тисячах гривень
31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 163 341
50 446

Мiнус: резерв на знецiнення (83 998)
(43 709)
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю
79 343 6 737
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть деномiнована
в гривнях.
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю вiдбулися такi змiни:
2012 рiк
У тисячах гривень
Дебiторська заборгованiсть
за основною дiяльнiстю
Резерв на знецiнення на 1 сiчня
43 709
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення
66 340
Суми, списанi протягом року як такi, що не можуть бути повернутi та сплаченi
(26 051)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 83 998
Рядок 160 "Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" (продовження)
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю за кредитною якiстю:
31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р.
У тисячах гривень
Дебiторська
заборго-ванiсть
за
основною
дiяльнiстю
Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть:
- державнi компанiї
38 372 160
- iншi компанiї
406
6 577
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi
38 778 6 737
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена менше 30 днiв
57 353
- прострочена вiд 30 до 90 днiв
724
- прострочена вiд 90 до 180 днiв
12 923
- прострочена вiд 180 до 360 днiв
27 710
- прострочена бiльше 360 днiв
25 853 43 709
Всього прострочено i знецiненої дебiторської заборгованостi
124 563
43 709
Мiнус резерв на знецiнення
(83 998)
(43 709)
Всього
79 343 6 737
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
Рядок 300 "Статутний капiтал"
Станом на 31 грудня 2012 року випущена кiлькiсть простих акцiй в обiгу становила 5 487 271 акцiя
номiнальною вартiстю 1,86 гривень за акцiю. Усi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один
голос при голосуваннi.
Рядок "Iншi довгостроковi зобов'язання"
У тисячах гривень
31 грудня 2012р.
01 сiчня 2012р.
Довгостроковi
Реструктуризована заборгованiсть перед ДП "Енергоринок"
769
720
Iншi фiнансовi зобов'язання 1 224 1 389
Всього довгострокових iнших фiнансових зобов'язань
1 993 2 109
Сума заборгованостi перед ДП "Енергоринок" визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною вартiстю,
дисконтованою за ефективною процентною ставкою 18,61%.
Сума заборгованостi перед ДП "Енергоринок" визнана у цiй фiнансовiй звiтностi за поточною вартiстю,
дисконтованою за ефективною процентною ставкою 18,61%.
Рядок 530 "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
У тисячах гривень
31 грудня 2012 р.
01 сiчня 2012 р.
Кредиторська заборгованiсть за ТМЦ1 688 2 788
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 351
Кредиторська заборгованiсть за послуги
45 695 9 431
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
47 734 12 219

ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Рядок 035 "Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї"
У тисячах гривень
2012 рiк
Реалiзацiя електроенергiї
850 727
Всього доход вiд реалiзацiї 850 727
Рядок 040 "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї"
У тисячах гривень
2012 рiк
Придбана електроенергiя
653 577
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату
53 654
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
23 766
Податки, крiм податку на прибуток 465
Сировина та матерiали
7 730
Виробничi послуги 7 298
Iнше 250
Всього
746 740
Рядок 060 "Iншi операцiйнi доходи"
У тисячах гривень
2012 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї послуг 9 941
Вiдшкодування/вiдновлення ранiше списаних активiв
3 227 Активи, отриманi на безоплатнiй основi
166
Дохiд вiд продажу товарно-матерiальних запасiв
95
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 66
Штрафи отриманi
30
Орендний дохiд
13
Iншi доходи 1 457
Iншi операцiйнi доходи
14 995
Рядок 070 "Адмiнiстративнi витрати"
У тисячах гривень
2012 рiк
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату
9 496
Вартiсть професiйних послуг 2 101
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв
1 927
Офiснi витрати
804
Транспортнi витрати 20
Iнше 4 315
Всього адмiнiстративних витрат
18 663
Рядок 090 "Iншi операцiйнi витрати"
У тисячах гривень
2012 рiк
Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю, iншої
дебiторської заборгованостi 47 772
Збиток вiд продажу необоротних активiв
1 125
ПДВ, який не пiдлягає вiдшкодуванню
40
Нарахованi штрафи та пеня 29
Iнше 2 114
Всього iнших операцiйних витрат
51 080
Рядок 120 "Iншi фiнансовi доходи", 140 "Фiнансовi витрати"
У тисячах гривень
2012 рiк
Процентнi доходи за довгостроковою реструктуризованою дебiторською заборгованiстю 17 673
Iншi фiнансовi витрати
1 481
Всього фiнансових доходiв 19 154
Iншi фiнансовi витрати
139
Всього фiнансових витрат
139
Рядок 180 "Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi"
Кредит з податку на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень
2012 рiк
Поточний податок
12 952

Вiдстрочений податок (1 197)
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк
11 755
Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень
2012 рiк
Прибуток/(збиток) до оподаткування
68 254
Кредит з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою 23%-25% 14 333
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми 2 636
Вплив змiн податкового законодавства України
(5 214)
Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк
11 755
Вiдмiнностi мiж українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення певних
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового звiтування та
їхньою податковою базою.
У груднi 2010 року Україна прийняла новий Податковий кодекс, який набув чинностi з 1 сiчня 2011 року.
Згiдно з новим Податковим кодексом ставку податку на прибуток пiдприємств буде знижено з 25% до
16% у декiлька етапiв протягом 2011-2014 рокiв. Станом на 31 грудня 2012 року вiдстроченi податковi
активи та зобов'язання оцiнюються iз використанням ставок податку на прибуток, якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли буде реалiзований актив або врегульоване зобов'язання за ставками
оподаткування, якi передбаченi новим Податковим кодексом.
У тисячах гривень
01 сiчня
2012 р.
(Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат 31 грудня
2012 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси
255
255
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 9 179 5
240
14 419
Резерв зобов'язань з пенсiйного забезпечення
1 086 (501) 585
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 7 260 (4 999) 2 261
Iншi рiзницi 1 081 (950) 131
Валовий вiдстрочений податковий актив
18 606 (955) 17 651
Резерв оцiнки вiдстроченого податкового активу
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби
(20 537)
1 880 (18 657)
Iншi зобов'язання
(272) 272
Аванси виданi
Всього вiдстроченого податкового зобов'язання
(20 809)
2152 (18 657)
Визнаний вiдстрочений податковий актив (2 203) 1197 (1 006)

