Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Судак Надiя Григорiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

26.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
00176472
4. Місцезнаходження
Донецька , -, 85000, м. Добропiлля, вулиця Київська, будинок 1
5. Міжміський код, телефон та факс
+380627727496 +380627727494
6. Електронна поштова адреса
KolodaGE@dtek.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на
власній сторінці

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://dtek.com/investors_and_partners/asset/dobropolskaya/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

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

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. 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)
34. Примітки
Пункт 3. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнено у зв'язку
з тим, що протягом звiтного перiоду ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не приймало участi
в створеннi юридичних осiб;
Пункт 4. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнено у зв'язку з тим,
що посада корпоративного секретаря не вводилася, а також Корпоративний секретар не
призначався, не обирався та не був звiльнений;
Пункт 3. "Вiдомостi щодо участi емiтентiв в створеннi юридичних осiб" не заповнено у зв'язку
з тим, що Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.
Пункт 5. "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом
звiтного перiоду рейтингова оцiнка ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не проводилась.

X

Пункт 6. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй
(розмiру часток, паїв)" – на момент створення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" її засновником була держава в особi
Мiнiстерства вугiльної промисловостi (ЄДРПОУ 00032997; м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 4).
Пункт 10. "Iнформацiя про дивiденди" - не заповнено у зв'язку з тим, що в 2017 роцi за
результатами дiяльностi у 2016 роцi - Загальними Зборами Акцiонерiв рiшення про виплату
дивiдендiв не приймалося. В 2016 роцi Загальними Зборами Акцiонерiв рiшення про виплату
дивiдендiв за результатами 2015 року не приймалося. В 2018 роцi вiдбулися Загальнi Збори
Акцiонерiв, якi не приймали рiшення про виплату дивiдендiв за результ дiяльностi у 2017 роцi.
Пункт 12.1) "iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - Протягом звiтного перiоду ПАТ "ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не здiйснювало емiсiю акцiй. ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ"
є емiтентом простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування, номiнальна вартiсть
0,25 грн.
Пункт 12.2) " iнформацiя про облiгацiї емiтента" - не заповнено у зв'язку з тим, що облiгацiї
ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не випускалися та не включенi до лiстингу i до
бiржового ринку.
Пункт 12.3) "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" незаповнено у зв'язку з
тим, що iншi цiннi папери ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не випускало.
Пункт 12.4) "iнформацiя про похiднi цiннi папери" - не заповнено у зв'язку з тим, що похiднi
цiннi папери ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не випускало.
Пункт 12.5) "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтнтого перiоду викупу власних акцiй не здiйснювався.
Пункт 14.7) "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв" - не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтнього перiоду Органами
управлiння Товариства не приймались такi рiшення.
Пункт 15. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - не заповнено у
зв'язку з тим, що випуску боргових цiнних паперiв за звiтнiй перiод не було.
Пункт 18. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних облiгацiй.
Пункт 19. "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.1) "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" -" не заповнено у
зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.2) " Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату
пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного
перiоду" -" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного
покриття.
Пункт 19.3) "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або
включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - " не заповнено у зв'язку
з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.4) "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами
iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" -" не заповнено у зв'язку з тим,
що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 19.5) "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на
iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" -" не
заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 20. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було iпотечного покриття.
Пункт 21. ""Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не заповнено у зв'язку з тим, що

протягом звiтного перiоду не було випуску iпотечних облiгацiй.
Пункт 22. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було iпотечних активiв.
Пункт 23. "Основнi вiдомостi про ФОН"незаповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного
перiоду не було ФОН.
Пункт 24. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 25. "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не заповнено у зв'язку з
тим, що протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 26. "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що
протягом звiтного перiоду не було ФОН.
Пункт 27. "Правила ФОН" не заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду не було
ФОН.
Пункт 30. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку" незаповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду фiнансова
звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Пункт 31. "Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку" - Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) в ПАТ "ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" не складається (у паперовiй формi не надаємо, у електроннiй формiчерез технiчнi особливостi програми Simple XML Reports - заповнюемо "0").
Пункт 32. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi"(у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) не заповнено у зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї не випускалися.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 352700
3. Дата проведення державної реєстрації
19.04.2002
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
20776920
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
393
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
05.10 Добування кам'яного вугiлля
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 iнформацiю про органи управлiння емiтента не
заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне Акцiонерне Товариство "ПУМБ" отд №15
2) МФО банку
334851
3) поточний рахунок
26004962490458
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне Акцiонерне Товариство "ПУМБ" отд №15
5) МФО банку
334851

6) поточний рахунок
26003962490459
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря вiд стацiонарних джерел

Департамент екологiї
1411500000та природних
24.10.2017
24.10.2027
5Б
ресурсiв в Донецькiй
Облдержадмiнiстрацiї

Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки (Електричне
обладнання електричних станцiй i мереж напругою
понад 1000В)

-

0385.14.14

Опис

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (ТО
машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної
небезпеки: електричного обладнання електричних
станцiй i мереж, технологiчного електрообладнання
напругою понад 1000В (до 6кВ включно)

0384.14.14

Опис

Державна служба
гiрничого нагляду та
промисловоїбезпеки
13.02.2014
України
(Держгiрпромнагляд
України) Територi

12.02.2019

-

0152.14.14

Опис

Дозвiл на виконання робiт пiдвищеної небезпеки (ТО
машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної
небезпеки: обладнання для дроблення, сортування,
збагачення корисних копалин; вантажопiдiймальних
кранiв. Зберiгання балонiв зi стисненим газом)

12.02.2019

-

Опис

Дозвiл на експлуатацiю машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеної небезпеки (ємностi, що
працюють пiд тиском понад 0,05 МПа)

Державна служба
гiрничого нагляду та
промисловоїбезпеки
13.02.2014
України
(Держгiрпромнагляд
України) Територi

Державна служба
гiрничого нагляду та
промисловоїбезпеки
17.01.2014
України
(Держгiрпромнагляд
України) Територi

16.01.2019

-

0151.14.14

Державна служба
гiрничого нагляду та
промисловоїбезпеки
17.01.2014
України
(Держгiрпромнагляд
України) Територi
-

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

16.01.2019

1) посада*
Головний спецiалiст з облiку та звiтностi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Квик Тетяна Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ДТЕК Добропiльська ЦЗФ" - провiдний спецiалiст з облiку та звiтностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.10.2012 9) Опис
Переведена в.о. головного спецiалiста з облiку та звiтностi згiдно наказiв керiвника № 207 вiд
23.03.2012 р. прийнята за сумiсництвом згiдно приказу вiд 16.10.2012 р. Здiйснює та координує
органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, здiйснює
контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв.
Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi, органiзовує та контролює складання
розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету, складає
фiнансовi звiти. Винагорода за 2016 рiк отримана згiдно штатному розпису. Виплат у натуральнiй
формi не отримувала. Загальний стаж роботи 29 рокiв.
Протягом своєї дiяльностi обiймала наступнi посади:
З липня 1989р. по жовтень 1989р. - бухгалтер Добропiльського РМЗ Добропiльського
виробничого об'єднання по видобутку вугiлля Донецької областi;
З жовтня 1989р. по сiчень 1993р. - бухгалтер Добропiльського РБУ Добропiльського виробничого
об'єднання по видобутку вугiлля Донецької областi.
З сiчня 1993р. - ведучий iнженер, з травня 1993 р. по лютий 1998 р. - бухгалтер 1-й категорiї по
облiку матерiалiв шахти "Добропiльська" в/о "Добропiллявугiлля";
З лютого 1998р. по листопад 2002р. - головний бухгалтер КП "Аптека № 395";
З листопада 2002 бухгалтер, а з червня 2008р. - ведучий спецiалiст ВАТ " ЦЗФ "Добропiльська"
ДП ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення".
Основне мiсце роботи - ТОВ "ДТЕК СЕРВIС" - менеджер по органiзацiї облiку з 16.10.2012 року.
Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Судак Надiя Григорiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
05.12.2016 – 10.02.2017 - Генеральний директор Товариства (за сумiщенням), тимчасово до
моменту обрання Наглядовою радою нового Генерального директора Товариства.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.02.2017 09 лют. 2020
9) Опис
05.12.2016 року Наглядова рада ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" прийняла рiшення
призначити Судак Надiю Григорiвну Генеральним директором ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» з 06.12.2016 року на строк до обрання Наглядовою радою Товариства iншої особи на
посаду Генерального директора Товариства.
Судак Надiя Григорiвна, паспорт ВК № 234730, виданий Добропiльським МРВ УМВС України в
Донецькiй областi 14.12.2005 року; пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не
володiє; згоди на розголошення розмiру заробiтної плати не надала; непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв:
23.12.2004-30.07.2008- лаборант хiмiчного аналiзу 2 разряду ДП «Укрвуглеякiсть»;
01.08.2008 -17.11.2008 - лаборант хiмiчного аналiзу 2 разряду Вiдособленого пiдроздiлу
«Управлiння по iнспекторському контролю» ДП «Укрвуглеякiсть»;
20.11.2008-31.01.2010 – начальник вiддiлу технiчного контролю ВАТ «ЦЗФ Добропольска»;
01.02.2010 – 31.01.2014 – заступник директора з якостi ВАТ «ЦЗФ Добропольска»;
01.02.2014 – 05.12.2016 – заступник директора по виробництву ПАТ «ДТЕК Добропiльска ЦЗФ».
05.12.2016 – 10.02.2017 - Генеральний директор Товариства (за сумiщенням), тимчасово до
моменту обрання Наглядовою радою нового Генерального директора Товариства.
10.02.2018 – 09.02.2020 - Генеральний директор Товариства.
1. Представляє й захищає права та законнi iнтереси Товариства у взаємовiдносинах iз усiма
судовими та правоохоронними органами, iншими державними органами та органами мiсцевого
самоврядування, перед iншими юридичними й фiзичними особами, розташованими як на Українi,
так i за її межами, зокрема, проводить переговори, укладає договори та iншi правочини з такими
особами в iнтересах Товариства, вчиняє будь-якi iншi правочини вiд iменi Товариства в межах
повноважень, передбачених цим Статутом, чинним законодавством;
2. За умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради вчиняє наступнi правочини:
- видає вiд iменi Товариства будь-якi поруки та (або) гарантiї, укладає правочини про заставу
(iпотеку) майна Товариства; - здiйснює правочини щодо вiдчуження нерухомого майна
Товариства, у тому числi дарування та/або жертвування нерухомого майна Товариства;
- вчиняє правочини, сума яких перевищує компетенцiю виконавчого органу згiдно чинного
законодавства;
3. Наймає та звiльняє працiвникiв Товариства, бере участь у колективних переговорах та укладає
колективний договiр вiд iменi роботодавця;
4. Заохочує та накладає стягнення на працiвникiв Товариства;

5.Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної
структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства;
6.Самостiйно видає накази, розпорядження, вказiвки та iншi акти управлiння;
7. Пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю
Товариства,видає довiреностi;
Генепальний Директор: -приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в
Товариствi;
-приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;
-органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства;
-розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту вiдомостей, що становлять
комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства;
-затверджує iнструкцiї та положення про виробничi структурнi пiдроздiли та функцiональнi
структурнi пiдроздiли апарату управлiння Товариства;
-приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми
особами;
-приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;
-приймає рiшення щодо використання майна Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi планом
(бюджетом) Товариства;
-звiтує перед Наглядовою радою Товариства в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними
рiшеннями Наглядової ради;
-органiзує роботу щодо скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства;
-визначає умови оплати працi керiвникiв вiддiлень виробничих структурних пiдроздiлiв та
функцiональних структурних пiдроздiлiв апарату управлiння та iнших працiвникiв Товариства,
тощо. Винагорода за 2017 рiк отримана згiдно штатномурозпису та контракту. Згоди посадової
особи-фiзичної особи на розкриття даних про винагороду в натуральнiй формi не надано.
Посадова особа не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи 13 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахарук Дмитро Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
10.2016 - 10.2017 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» за сумiщенням 10.2017 - по
теперiшнiй час Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2017 Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3
(три) роки.
9) Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi – Загальнi
збори Товариства) 21.04.2017 року (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року), у зв’язку з
необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення про обрання
до Наглядової ради Товариства:
Сахарука Дмитра Володимировича, паспортнi данi: серiя СА № 027208, виданий Токмацьким РВ
УМВС України в Запорiзькiй областi 02.09.1995 року. На посаду призначений на строк 3 (три)
роки (вiдповiдно до п.16.3 Статуту Товарисвта). Часткою у статному капiталi Товариства не
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi
виплачувалась винагорода у розмiрi, передбаченому умовами договору з членом Наглядової ради
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 05.2011 – 08.2014 - Директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 08.2014 - 10.2016 - Виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»;
З 10.2016 - 10.2017 - Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» за сумiщенням;
З 10.2017 - по теперiшнiй час Генеральний директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (мiсцезнаходження
юридичної особи: вул. Льва Толстого, 57, Київ, 01032).
Виконує функцiї вiдповiдно до статуту Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Барабаш Михайло Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1967
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
03.2013 – по теперiшнiй час - заступник директора з виробництва дирекцiї з добування вугiлля
ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017 Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3
(три) роки.
9) Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi – Загальнi
збори Товариства) 21.04.2017 року (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року), у зв’язку з

необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення про обрання
до Наглядової ради Товариства:
Барабаша Михайла Володимировича, паспортнi данi: №73 7224662, виданий 10.02.2015 ФМС
76007. На посаду призначений на строк 3 (три) роки (вiдповiдно до п.16.3 Статуту Товарисвта).
Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Посадовiй особi виплачувалась винагорода у розмiрi, передбаченому
умовами договору з членом Наглядової ради
Посади, якi обiймав Барабаш Михайло Володимирович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 09.2012 – 02.2013 - Керiвник напрямку «Вугiлля» ВАТ «Новолiпецький металургiйний
комбiнат»;
З 03.2013 – 09.2016- Заступник директора з виробництва дирекцiї з добування вугiлля ТОВ
«ДТЕК» (пiсля перейменування – ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»).
З 09.2016 – по теперiшнiй час - Директором з видобутку вугiлля Дирекцiя з видобутку вугiлля
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (мiсцезнаходження юридичної особи: вул. Льва Толстого, 57, Київ, 01032)
26.05.2017 року Наглядовою радою Товариства (протокол № б/н вiд 26.05.2017 року) на пiдставi
п.16.7 Статуту прийнято рiшення про обрання Барабаша Михайла Володимировича (паспорт
№87 525373, виданий УФМС Росiї по республiцi Комi у мiстi Воркутi 110-003 10.05.2012 року)
Головою Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» з 26.05.2017 року.
На посаду призначений на строк 3 (три) роки (вiдповiдно до п.16.3 Статуту Товарисвта) або до
моменту обрання Наглядовою радою iншої особи на посаду Голови Наглядової ради.
Виконує функцiї вiдповiдно до статуту Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Поволоцький Олексiй Валерiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Повна вища
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння ТОВ
«ДТЕК» (пiсля перейменування - ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»);
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017 На посаду призначений на строк 3 (три) роки (вiдповiдно до п.16.3 Статуту
Товарисвта).
9) Опис
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi – Загальнi
збори Товариства) 21.04.2017 року (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року), у зв’язку з

необхiднiстю обрання нового складу Наглядової ради Товариства, прийнято рiшення про обрання
до Наглядової ради Товариства:
Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт: серiя ТТ №079514, виданий 26.10.2011
Голосiївським РУ ГУМВС України в м. Києвi. На посаду призначений на строк 3 (три) роки
(вiдповiдно до п.16.3 Статуту Товарисвта). Часткою у статному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадовiй особi виплачувалась
винагорода у розмiрi, передбаченому умовами договору з членом Наглядової ради Посади, якi
обiймав Поволоцький Олексiй Валерiйович протягом останнiх п’яти рокiв:
- з 2010 до 2014 – керiвник департаменту з правового забезпечення корпоративного управлiння
ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
- з 2014 – керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» (мiсцезнаходження
юридичної особи: вул. Льва Толстого, 57, Київ, 01032).
Виконує функцiї вiдповiдно до статуту Товариства.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
Ідентифікаційний
найменування юридичної код юридичної особи
особи

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (шт.)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Головний
спецiалiст з
облiку та
звiтностi

Квик Тетяна Олексiївна

-

0

0.00000000000

0

0

0

0

Голова
Наглядової Ради

Барабаш Михайло
Володимирович

-

0

0.00000000000

0

0

0

0

Генеральний
Директор

Судак Надiя Григорiвна

-

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Сахарук Дмитро
Володимирович

-

0

0.00000000000

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Поволоцький Олексiй
Валерiйович

-

0

0.00000000000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК
ЕНЕРГО"

34225325

01032 Україна м. Київ
Голосiївський м. Київ вул. Льва
Толстого, 57

49915972

ВАТ "Державна холдиногова
"Донвуглезбагачення"

00176644

83000 Україна Донецька - м.
Донецьк вул. Постишева, 60

ТОВ "КРОНУС ЛТД"

34583094

ТОВ "ПЕК "ГАЗ-ЕНЕРГО"
ТОВ "Промислова компания
"Збагачувач"

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

60.06180415577

49915972

0

7947172

9.562500

7947172

0

83028 Україна Донецька - м.
Донецьк вул. Майська, буд. 66

7947172

9.562500

7947172

0

35420777

85004 Україна Донецька - м.
Добропiлля Чехова, буд. 1

7947172

9.562500

7947172

0

39784028

03127 Україна м. Київ - м. Київ
пр-т. 40-рiччя Жовтня, буд. 100/2

7947172

9.562500

7947172

0

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

81704660

98.311804

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

81704660

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

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

Опис

чергові

позачергові

X
21.04.2017
90.2732874522
1. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних зборiв Товариства.
1.1. Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв Товариства.
2. Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2016 рiк.
2.1. Затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
3.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
4.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016 рiк.
5. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi. Нарахування
та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2016 роцi.
5.1. Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками робота Товариства за 2016 рiк, залишити
нерозподiленим (для виконання статутних цiлей).
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв
6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства таких правочинiв,
вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1) правочинiв з продажу вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю не бiльше 820
000 000 (вiсiмсот двадцяти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
2) правочинiв, предметом яких є надання послуг з вилучення вугiльної складової з граничною
сукупною вартiстю не бiльше 70 000 000 (сiмдесяти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
3) правочинiв, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у
тому числi, але не виключно, послуги з перевезення вантажiв, оренди рухомого складу, послуги
перевалки в портах та iнше), на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 145 000 000
(сто сорока п’яти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
6.2. Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим
органом та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом
Товариства, не включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктом 6.1
цього протоколу.
6.3. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти
правочини, передбаченi пунктом 6.1. цього протоколу, щодо яких Загальними зборами Товариства
прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової
ради Товариства.
7. Надання згоди на вчинення Товариством правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.
7.1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МЕТIНВЕСТ-РЕСУРС", (код за
ЄДРПОУ 24819472, мiсцезнаходження: 87510 Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Ширшова,
6А, к. 10), предметом якого є продаж брухту та вiдходiв чорних металiв, на загальну суму 7 000 000
(сiм мiльйонiв) гривень, строком дiї до 31.12.2017.
7.2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА", (код за
ЄДРПОУ 31386990, мiсцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський район, м. Курахове, вул.
Енергетикiв, буд. 34), предметом якого є поставка обладнання, виконання робiт з будiвництва
фiльтр-пресового вiддiлення ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», на загальну суму 200 000 000
(двiстi мiльйонiв) гривень, строком дiї до 31.12.2017 року.
7.3. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з ПРИВАТНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДTЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 00178353,
мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна, буд.76), предметом
якого є послуги збагачення вугiлля, на загальну суму 557 000 000 (п’ятсот п’ятдесят сiм мiльйонiв)
гривень, строком дiї до 30.04.2018.
7.4. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код
за ЄДРПОУ 37014600, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропiлля, м. Бiлицьке, вул.
Красноармiйська, буд.1А), предметом якого є послуги збагачення вугiлля, на загальну суму 485 000
000 (чотириста вiсiмдесят п’ять) гривень, строком дiї до 30.04.2018.
7.5. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511937, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.57), предметом якого є послуги
збагачення вугiлля, на загальну суму 629 000 000 (шiстсот двадцять дев’ять мiльйонiв) гривень,
строком дiї до 31.12.2017.
7.6. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ШАХТА "БIЛОЗЕРСЬКА", (код за
ЄДРПОУ 36028628, мiсцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Бiлозерське, вул. Строїтельна,17),
предметом якого є послуги збагачення вугiлля, на загальну суму 180 000 000 (сто вiсiмдесят
мiльйонiв) гривень, строком дiї до 31.05.2018.
7.7. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI",
(код за ЄДРПОУ 31018149, мiсцезнаходження: 84302, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Островського, буд. 8), предметом якого є постачання електричної енергiї, на загальну суму 154 000
000 (сто п’ятдесят чотири мiльйони) гривень.
7.8. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код
за ЄДРПОУ 37014600, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропiлля, м. Бiлицьке, вул.
Красноармiйська, буд. 1А), предметом якого є поставка теплової енергiї, на загальну суму 5 000 000
(п’ять мiльйонiв) гривень, строком дiї до 31.12.2018.
7.9. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код
за ЄДРПОУ 37014601, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропiлля, м. Бiлицьке, вул.
Красноармiйська, буд. 1А), предметом якого є транспортнi послуги, на загальну суму 158 000 000
(сто п’ятдесят вiсiм мiльйонiв) гривень.
7.10. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕСКО", (код за ЄДРПОУ
40124047, мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є послуги з
реалiзацiї енергозберiгаючих проектiв, на загальну суму 11 000 000 (одинадцять мiльйонiв) гривень,
строком дiї до 31.12.2018.
7.11. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛЕМТРАНС", (код за ЄДРПОУ
30600592, мiсцезнаходження: м. Київ вул. Антоновича, 46), предметом якого є послуги по
органiзацiї перевезень вантажiв, на загальну суму 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв) гривень.
7.12. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код
за ЄДРПОУ 37014601, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м. Добропiлля, м. Бiлицьке, вул.
Красноармiйська, буд. 1А), предметом якого є транспортнi послуги, на загальну суму 70 000 000
(сiмдесят мiльйонiв) гривень, строком дiї до 31.12.2018.
7.13. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛЕМТРАНС", (код за ЄДРПОУ
30600592, мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7), предметом якого є органiзацiя перевезень
вантажiв, транспортно-експедицiйне обслуговування, на загальну суму 60 000 000 (шiстдесят
мiльйонiв) гривень.
7.14. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є постачання
вугiльної продукцiї (продаж), на загальну суму 156 000 000 (сто п’ятдесят шiсть мiльйонiв) гривень.
7.15. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 40 000 000 (сорок мiльйонiв)
гривень.
7.16. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 20 000 000 (двадцять мiльйонiв)
гривень.
7.17. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 25 000 000 (двадцять п’ять
мiльйонiв) гривень.
7.18. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 30 000 000 (тридцять мiльйонiв)
гривень.
7.19. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 33 000 000 (тридцять три
мiльйони) гривень.
7.20. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 27 000 000 (двадцять сiм
мiльйонiв) гривень.
7.21. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 32 000 000 (тридцять два
мiльйони) гривень.
7.22. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 55 000 000 (п’ятдесят п’ять
мiльйонiв) гривень.
7.23. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 35 000 000 (тридцять п’ять
мiльйонiв) гривень.
7.24. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв)
гривень.
7.25. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв)
гривень.
7.26. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв)
гривень.
7.27. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 120 000 000 (сто двадцять
мiльйонiв) гривень.
7.28. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 45 000 000 (сорок п’ять мiльйонiв)
гривень.
7.29. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 28 000 000 (двадцять вiсiм

мiльйонiв) гривень.
7.30. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 150 000 000 (сто п’ятдесят
мiльйонiв) гривень.
7.31. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 200 000 000 (двiстi мiльйонiв)
гривень.
7.32. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 190 000 000 (сто дев’яносто
мiльйонiв) гривень.
7.33. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 170 000 000 (сто сiмдесят
мiльйонiв) гривень.
7.34. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 33 000 000 (тридцять три
мiльйони) гривень.
7.35. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 97 000 000 (дев’яносто сiм
мiльйонiв) гривень.
7.36. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв)
гривень.
7.37. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв)
гривень.
7.38. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 464 000 000 (чотириста шiстдесят
чотири мiльйони) гривень.
7.39. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є отримання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 36 000 000 (тридцять шiсть
мiльйонiв) гривень.
7.40. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 40 000 000 (сорок мiльйонiв)
гривень.
7.41. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 20 000 000 (двадцять мiльйонiв)
гривень.
7.42. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ

36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 25 000 000 (двадцять п’ять
мiльйонiв) гривень.
7.43. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 30 000 000 (тридцять мiльйонiв)
гривень.
7.44. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 33 000 000 (тридцять три
мiльйони) гривень.
7.45. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 27 000 000 (двадцять сiм
мiльйонiв) гривень.
7.46. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 32 000 000 (тридцять два
мiльйони) гривень.
7.47. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 55 000 000 (п’ятдесят п’ять
мiльйонiв) гривень.
7.48. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 35 000 000 (тридцять п’ять
мiльйонiв) гривень.
7.49. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв)
гривень.
7.50. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 70 000 000 (сiмдесят мiльйонiв)
гривень.
7.51. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 80 000 000 (вiсiмдесят мiльйонiв)
гривень.
7.52. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 120 000 000 (сто двадцять
мiльйонiв) гривень.
7.53. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 45 000 000 (сорок п’ять мiльйонiв)
гривень.
7.54. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 28 000 000 (двадцять вiсiм
мiльйонiв) гривень.

7.55. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", (код за ЄДРПОУ
36511938, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57), предметом якого є надання
поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, на загальну суму 110 000 000 (сто десять мiльйонiв)
гривень.
7.56. Надати Виконавчому органу Товариства повноваження на укладання та пiдписання вiд iменi
Товариства зазначених у пунктах 7.1 – 7.55 вище правочинiв, на визначених цими пунктами
умовами з правом укладання та пiдписання додаткових угод, додаткiв, актiв приймання-передачi та
iнших документiв, необхiдних для укладення та виконання вказаних правочинiв, в межах
визначених у пунктах 7.1 – 7.55 вище умов.
7.57. Схвалити укладений Товариством з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА", (код за ЄДРПОУ 31386990, мiсцезнаходження:
85612, Україна, Мар'їнський район, м. Курахове, вул. Енергетикiв, буд. 34) договiр пiдряду вiд
26.11.2016 з будiвництва породного вiдвалу, на загальну суму 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв)
гривень, строком дiї до 31.12.2018.
8. «Обрання членiв Наглядової ради Товариства»
8.1. Обрати до Наглядової ради Товариства таких осiб:
- Барабаша Михайла Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень);
- Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень).
* - пропозицiй щодо питань порядку денного не подавалось.
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВ "Макаудитсервiс"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. Вишнякiвська, 13, оф. 1

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво № 1988

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 22-88-914

Факс

(044) 22-88-914

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Україна Київська д/н м. Буча бул. Б.Хмельницького, буд. 6,
офiс 253

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ № 294645

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

(044) 2289165

Факс

(044) 2289165

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Види послуг, якi надає особа: - послуги щодо вiдкриття та ведення
рахункiв у цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами
в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату припинення
ведення реєстру, зберiгання цiнних паперiв на цих рахунках; iнформацiйнi та консультацiйнi послуги.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй
України»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

дiє без лiцензiї

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-12

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Страхова група «ТАС»

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ д/н м. Київ пр. Перемоги, буд. 65

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ № 500451

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.12.2009

Міжміський код та телефон

(062) 312-59-22

Факс

(062) 312-59-22

Вид діяльності

Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
(основний);

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "УНIВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛIС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31282197

Місцезнаходження

01135 Україна м. Київ д/н м.Київ вул. В.Чорновола, буд. 20

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ № 594339

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.02.2009

Міжміський код та телефон

(044) - 482-16-94/70

Факс

(044) 482-16-94/70

Вид діяльності

Код КВЕД 65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
(основний);

Опис

Надає емiтенту послуги зi страхування.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма
існування та
форма випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

268/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

д/н

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

0.25

83107680

20776920.000

100.000000000000

28.05.2010

Опис

Кількість
Загальна
акцій
номінальна
(штук) вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Свiдоцтво видано у зв'язку з вимогами статтi 20 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо iснування акцiй лише у бездокументарнiй
формi. На внутрiшних та зовнiшних ринках торгiвля цiнними паперами емiтента не здiйснюється. Заяви на лiстинг цiнних паперiв емiтента не
надавались. Рiшення щодо випуску будь-яких iнших цiнних паперiв не приймалось. Додаткової емiсiї акцiй не було.

XI. Опис бізнесу
ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ" (далi - Компанiя) було створене у 1952 роцi. Центральна
збагачувальна фабрика "ДОБРОПIЛЬСЬКА" була збудована по проекту iнституту
"Пiвденгiпрошахт" для збагачення вугiлля марки "Г" ВО"Добропiллявугiлля" та ВО
"Красноармiйсквугiлля". Введена в експлуатацiю в 1952 роцi з проектною потужнiстю 1623,5
тисяч тон рядового вугiлля за рiк. Як вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна
фабрика"ДОБРОПIЛЬСЬКА" засноване згiдно з наказом № 441 Мiнiстерства вугiльної
промисловостi України вiд 12.06.1996 р. шляхом перетворення державного пiдприємства ЦЗФ
"ДОБРОПIЛЬСЬКА", яке наказом № 464 вiд 16.10.1996р. введене до складу державної
холдингової компанiї "Добропiллявугiлля", як дочiрнє пiдприємство, вiдповiдно до Указiв
Президента України № 210 вiд 15.06.1993 р. "Про корпоратизацiю пiдприємств" та № 116 вiд
07.02.1996р. "Про структурну перебудову вугiльної промисловостi" та з наказом № 479 вiд
04.10.1999 р. входить як дочiрнє пiдприємство до ВАТ "ДХК"Донбасвуглезбагачення". У 2009
роцi у зв'язку з продажем пакету акцiй ВАТ "ЦЗФ"ДОБРОПIЛЬСЬКА" вийшло зi складу ВАТ
"ДХК"Донбасвуглезбагачення". Згiдно з наданою довiдкою ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», сформованою на пiдставi зведеного реєстру власникiв акцiй ПАТ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», в статутному капiталi ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
вiдсутнi корпоративнi права, якi належать державi. Пакет акцiй ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» в розмiрi 9,5625%, належить ВАТ "Державна холдингова компанiя
«Донбасвуглезбагачення», ця компанiя, вiдповiдно до вiдкритих даних Єдиного державного
реєстру, знаходиться у власностi держави Україна в особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi
України. Згiдно вимогам дiючого законодавства та рiшенню загальних зборiв акцiонерiв вiд
31.03.2011 року Товариство 10.04.2011 року переєрестровано у ПАТ "ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ". Рiшенням Наглядової ради вiд 04.07.2011 року Федоров Андрiй Володимирович
призначений Генеральним директором з 05.07.2011 року строком на 3 (три) роки. Рiшенням
Наглядової ради вiд 04 липня 2014 року Федорова Андрiя Володимировича обрано повторно на
посаду Генерального директора з 05 липня 2014 року строком на 3 (три) роки. Рiшенням
Наглядової ради вiд 05 грудня 2016 року Федорова Андрiя Володимировича було звiльнено з
посади Генерального директора та з 05 грудня 2016 року по 10 лютого 2017 року Генеральним
директором Товариства (за сумiщенням), тимчасово до моменту обрання Наглядовою радою
нового Генерального директора Товариства було обрано Судак Надiю Григорiвну, з 10 лютого
2018 року по 09 лютого 2020 року на посаду Генерального директора Товариства було обрано
Судак Надiю Григорiвну.
Товариство має таку органiзацiйну структуру:
органи управлiння: Загальнi збори Товариства, Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган
Товариства (одноосiбний) - Генеральний директор Товариства.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Товариство немає. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом
не вiдбулося.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 381 робiтник,
середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) – 3
робiтника,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) – 3
робiтника на 0,25 штатної ставки, розмiр фонду оплати 34284,7 тис.грн.
Емiтент не належить до будь-яких об''єднань пiдприємств.

Спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацями, пiдприємствами, установами не проводилася.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило та не
розглядалось.
3. Основнi принципи облiкової полiтики
3.1. Основа пiдготовки iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї на 31 грудня 2017 року була пiдготовлена у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Концептуальною основою є МСФЗ вiдповiдно до ЗУ « Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi»
3.2. Використання оцiнок
Для пiдготовки даної фiнансової iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ необхiдно, щоб
керiвництво робило оцiнки та припущення, якi впливають на зазначенi у звiтностi результати
дiяльностi i фiнансовий стан. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на
минулому досвiдi та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих
обставинах вважається обґрунтованим. Облiковi оцiнки, за визначенням, рiдко збiгаються з
фактичними результатами.
3.3. Перерахунок iноземної валюти
(A) Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Статтi, показанi у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ Компанiї,
оцiнюються з використанням валюти первинної економiчного середовища, в якiй Компанiя
працює. Фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ представлена в гривнi, яка
також є валютою подання Компанiї.
(B) Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(«НБУ»), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi проведення
операцiй в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi
обмiнного курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним
курсом НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при
переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за рiк.
3.4. Основнi засоби
Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Справедлива вартiсть була
визначена незалежним оцiнювачем. Для проведення переоцiнок Компанiя залучає зовнiшнiх
незалежних оцiнювачiв. Оскiльки бiльшiсть основних засобiв Компанiї є вузькоспецiалiзованими,
вони оцiнюються за методом амортизованої вартостi замiщення. При проведеннi оцiнки по цьому
методу оцiнювачi застосовували такi важливi професiйнi судження i оцiнки:
-Вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на створення активiв (фактичнi витрати, нещодавно
понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдковi матерiали i довiдники, оцiнки вартостi створення
рiзних видiв устаткування i так далi);
-Професiйнi судження вiдносно рiвня пiдсумовування, застосованого для оцiнки (вартiсть
окремих матерiалiв або робiт або вартiсть спорудження усього об'єкту основних засобiв);
-Визначення порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення деякого устаткування, а
також вiдповiдних коригувань, необхiдних для облiку вiдмiнностей мiж технiчними
характеристиками i станом нового i iснуючого устаткування;
-Метод кривих Айова, застосований для розрахунку фiзичного зносу основних засобiв, i метод
кривих Маршалла i Свифта, застосований для розрахунку фiзичного зносу об'єктiв
iнфраструктури;
-Метод дисконтування грошових потокiв i порiвняльний метод, якi застосовувалися для
розрахунку економiчного застарювання основних засобiв.

Основнi засоби облiковуються за мiнусом накопиченого зносу та резерву на знецiнення, де
необхiдно.
У момент визнання, об'єкти основних засобiв роздiляються на компоненти, що представляють
собою об'єкти iз значною вартiстю, яка може бути вiднесена на витрати протягом рiзних
амортизацiйних перiодiв.
Витрати, пов'язанi iз замiною компонента основних засобiв, який облiковується окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть компонента, що замiнюється, списується. Iншi подальшi
витрати капiталiзуються тiльки в разi, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди
вiдданої одиницi основних засобiв. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати
як витрати по мiрi їх здiйснення.
Визнання основних засобiв припиняється у разi їх вибуття або в разi, якщо не очiкується
отримання майбутнiх економiчних вигод вiд подальшого їх використання. Прибуток та збитки
вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв з балансовою
вартiстю цих основних засобiв i включаються до звiту про фiнансовi результати.
У звiтi про фiнансовi результати амортизацiя розраховується з використанням прямолiнiйного
методу протягом термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з
дня придбання активу або, у вiдношеннi самостiйно створених активiв, з моменту завершення
створення активу i його готовностi до експлуатацiї. Очiкуванi термiни експлуатацiї наведено
нижче:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Виробниче обладнання вiд 2 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 2 до 15
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б у даний час вiд
вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому вiцi i в тому станi,
якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Компанiя має намiр використовувати
актив до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на
кожну звiтну дату.
Незавершене будiвництво являє собою основнi засоби, будiвництво яких ще не завершено.
Амортизацiя не нараховується на такi активи до їх введення в експлуатацiю. Незавершене
будiвництво включає передоплати капiтальних витрат.
3.5. Знецiнення активiв
Активи, якi мають необмежений термiн корисного використання не пiдлягають амортизацiї, але
тестуються щорiчно на предмет знецiнення. У разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi
вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим, активи,
якi амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення. Збиток вiд знецiнення
визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану суму.
Вiдшкодовується сума активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж
або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вища. Для розрахункiв можливого
знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо розрiзняннi
грошовi потоки (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти).
3.6. Класифiкацiя фiнансових активiв
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за такими групами: за справедливою вартiстю через
фiнансовий результат; утримуванi до погашення; виданi позики та дебiторська заборгованiсть; та
фiнансовi iнструменти для подальшого продажу.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки
необхiдно обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки
не завжди виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова
вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської

заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю
погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень : котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня 2017 Компанiя не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через фiнансовий результат - це торговi фiнансовi
активи та активи, вiднесенi до категорiї «за справедливою вартiстю через фiнансовий результат»
у момент виникнення. Торговi iнвестицiї - це цiннi папери або iншi фiнансовi активи, купленi для
отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань цiни або маржi дилера, або фiнансовi
активи, включенi в портфель, де є тенденцiя отримання короткострокового прибутку. Компанiя
вiдносить фiнансовi активи до категорiї торгових iнвестицiй, якщо вона має намiр продати їх
незабаром пiсля придбання. Торговi iнвестицiї не переводяться з цiєї категорiї в iншi категорiї,
навiть якщо намiри Компанiї в подальшому змiнюються.
Позики та дебiторська заборгованiсть - це позики та дебiторська заборгованiсть, утворенi
Компанiєю шляхом надання грошових коштiв, товарiв, робiт, послуг безпосередньо боржниковi,
крiм позик та дебiторської заборгованостi, створених з намiром продажу негайно або в короткий
термiн. Виданi позики та дебiторська заборгованiсть складаються переважно з дебiторської
заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi, крiм придбаних позик,
а також з векселiв, придбаних в момент початкового випуску.
Iнвестицiї до термiну погашення - це непохiднi фiнансовi активи з певними або обумовленими
платежами та фiксованими термiнами погашення, якi керiвництво Компанiї має намiр i
можливiсть утримувати до строку їх погашення. Керiвництво класифiкує iнвестицiйнi цiннi
папери як утримуванi до погашення при їх первiсному визнаннi, а потiм перевiряє доречнiсть
такої класифiкацiї на кожну звiтну дату. Фiнансовi iнструменти Компанiї, утримуванi до
погашення, складаються в основному з векселiв.
Всi iншi фiнансовi активи включенi в категорiю доступнi для продажу.
У Примiтках 3.7 та 3.8 описана облiкова полiтика первiсного визнання та подальшої оцiнки
фiнансових iнструментiв, iснуючих у Компанiї на звiтну дату.
3.7. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат,
спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi активи первiсно
визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу
вартiсть при початковому визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток
при початковому визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою
вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж
iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi
доступнi ринковi данi. Iнвестицiї для подальшого продажу показанi за справедливою вартiстю.
3.8. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть i активи, утримуванi до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю мiнус збиток вiд знецiнення. Амортизована
вартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премiї та
знижки, включаючи початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової
вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються на пiдставi ефективної процентної ставки
iнструменту.
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне

свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до
початковими умовами. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
поточною вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною
ефективною процентною ставкою. Сума резерву визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.9. Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи вибули або права на грошовi
потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (б) Компанiя передала, в основному, всi ризики та
вигоди володiння або (в) Компанiя не передавала i не зберiгала в значнiй мiрi всi ризики та
вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли Компанiя не має
практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому
додатковi обмеження на продаж.
3.10. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок. Поточний
податок на прибуток врахований у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ у
вiдповiдностi з українським законодавством, яке дiє на звiтну дату. Витрати з податку на
прибуток визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до
операцiй, врахованим у поточному або iнших перiодах безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного або попереднiх
перiодiв. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Вiдповiдно до винятку при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються у
вiдношеннi тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi
операцiї, яка при її первiсному облiку не впливає нi на бухгалтерський, нi на податковий
прибуток. Залишки вiдстроченого податку оцiнюються за ставками оподаткування, що дiють або
плануються до введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в
перiодах, коли буде сторнирована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий
збиток. Вiдстроченi податковi активи для цiлей оподаткування тимчасових рiзниць, що
вiднiмаються, та перенесеним з попереднiх перiодiв податковим збиткiв визнаються тiльки в тiй
мiрi, в якiй iснує впевненiсть у тому, що в наявностi буде оподатковуваний прибуток, вiдносно
якого можна буде реалiзувати вiд'ємники суми.
3.11. Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси обраховуються по найменшiй з первiсної вартостi та чистої вартостi
реалiзацiї. Вартiсть вугiлля визначається на основi середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших
матерiалiв - за цiнами перших закупiвель (метод ФIФО). Первiсна вартiсть готової продукцiї
включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi
виробничi накладнi витрати, розрахованi на основi нормативної виробничої потужностi, але не
включає витрат за позиками. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї
запасiв в ходi господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на доведення запасiв до
завершеного стану та витрат на збут.
3.12. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть враховується за амортизованою вартiстю, за вирахуванням збиткiв
вiд знецiнення.
3.13. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi та грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання.
3.14. Дивiденди
Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо
вони оголошенi до або на звiтну дату.
3.15. Податок на додану вартiсть

ПДВ в Українi стягується за трьома ставками: 20% при продажу на територiї Українi та iмпортi
товарiв, робiт чи послуг, 0% при експортi товарiв та виконаннi робiт або наданнi послуг за межi
України, 7% по операцiям з постачання та ввезення на митну територiю України лiкарських
засобiв. Податкове зобов’язання з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний
перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або на дату надходження коштiв вiд
клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку
платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на
податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в
момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, робiт, послуг
залежно вiд того, яка подiя вiдбувається ранiше. У тих випадках, коли пiд знецiнення
дебiторської заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за
валовою сумою заборгованостi, включаючи ПДВ.
У 2010 роцi був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно якому передбачалося зниження
базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 року з 20% до 17%. В груднi 2013 року було ухвалено Закон
«Про внесення змiн до Податкового кодексу України» який переносить зниження базової ставки
ПДВ на 2015 рiк. У березнi 2014 року був прийнятий закон вiд 27.03.2014 №1166-VII «Про
запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов економiчного зростання в Українi»,
яким було скасовано зниження базової ставки ПДВ та додатково введена ставка 7 % по операцiям
з постачання та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв.
3.16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
облiковуються за вартiстю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної
ставки.
Кредиторської заборгованостi на дату звiтностi, номiнованої в iноземнiй валютi немає.
3.17. Резерви за зобов'язаннями
Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або
передбачуванi зобов'язання, що виникли в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з
достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, ймовiрнiсть того, що буде
потрiбен вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких
зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошей у вiдношеннi будь-якої
позицiї, що включена в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли
вiдшкодування у значнiй мiрi гарантоване.
3.18. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ. Вони
вiдображаються в примiтках тiльки в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть отримання
економiчних вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ
до тих пiр, поки не з'явиться ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за
зобов'язаннями, i їх суму можна буде розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Умовнi
зобов'язання вiдображаються в примiтках, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що
передбачають економiчнi вигоди, є вiддаленою.
3.19. Визнання доходiв
Компанiя надає послуги по збагаченню вугiлля. Виручка вiд реалiзацiї послуг визнається в тому
звiтному перiодi, в якому цi послуги були наданi, виходячи з завершеностi конкретної операцiї.
Ступiнь завершеностi оцiнюється на основi фактично наданої послуги як частка вiд загального
обсягу послуг, якi мають бути наданi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю коштiв, якi
отриманi або повиннi бути отриманi, за вирахуванням вiдповiдного ПДВ.
3.20. Визнання витрат

Витрати облiковуються за методом нарахувань.
3.21. Оренда
Оренда, при якiй значна частина ризикiв та винагород вiд володiння майном належить
орендодавцю, визнається операцiйною орендою. Платежi, зробленi в рамках договорiв
операцiйної оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих вiд орендодавця),
включаються до звiту про фiнансовi результати, з використанням прямолiнiйного методу,
протягом строку оренди.
3.22. Винагороди працiвникам
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя здiйснює передбаченi
законом єдинi соцiальнi внески до Пенсiйного фонду України за своїх працiвникiв. Внески
розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати
по мiрi їх здiйснення. До складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати
включено пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi пiльги.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь в
обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на
пенсiю на певних умовах. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз
встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз
встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високоякiсними
корпоративними облiгацiями, деномiнованими у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i
строк погашення яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Актуарнi прибутки
та збитки, що виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих актуарних припущеннях,
вiдносяться на iнший сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.
Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.23 Зобов'язання з пенсiйного забезпечення.
На 31 грудня 2017 року Компанiя оцiнює зобов'язання з пенсiйного забезпечення,
використовуючи ставку дисконтування 12,85%, зростання заробiтної плати 13,66% до 2021 року
та 5% з 2022 року i коефiцiєнт плинностi персоналу 10%. Аналiз чутливостi загальної суми
зобов'язань з пенсiйного забезпечення до змiн ключових допущень актуарiя на 31 грудня 2017
року був наступним:
Змiни в допущеннях Вплив на суму зобов'язань
Ставка дисконтування Збiльшення / зменшення на 1% Зменшення на 7,36 % / збiльшення на 8,48
%
Зростання заробiтної плати Збiльшення / зменшення на 1% Збiльшення на 5,29 % / зменшення на
4,68 %
Iнфляцiя Збiльшення / зменшення на 1% Збiльшення на 2,36 % / зменшення на 2 16 %
Плиннiсть персоналу Збiльшення / зменшення на 1% Збiльшення на 0,14 % / зменшення на 0,13
%
Основним видом дiяльностi ПАТ «ДТЕК Добропiльська ЦЗФ» (далi – «Товариство») є збагачення
рядового вугiлля. Сировинною базою служать вугiлля шахт ТОВ «ДТЕК Добропiллявугiлля» i
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля», ТДВ «Шахта Бiлозерська», якi i були основними замовниками
послуг з переробки вугiлля в 2017 р.

Придбання активiв Товариства протягом останнiх 6 рокiв вiдбувалося в цiлому за рахунок
власних коштiв Товариства, а саме - прибутку та амортизацiйних вiдрахувань.
2017 рiк став роком реалiзацiї ключових життєво важливих проектiв, якi дозволили забезпечити
роботу пiдприємства на десятилiття. Загальний обсяг iнвестицiй склав 191,5 млн. Грн., В тому
числi:
• будiвництво фiльтр-пресового вiддiлення - 115,1 млн.грн,
• будiвництво породного вiдвалу - 44,2 млн. Грн.,
• капiтальнi ремонти будiвель i споруд - 10,8 млн. Грн.,
• капiтальнi ремонти обладнання - 13,3 млн. Грн,
• оновлення матерiально-технiчної бази - 8,1 млн. Грн
У 2017 роцi виконанi:
- капiтальний ремонт приводiв радiального згущувача - 4,7 млн. Грн .;
- капiтальний ремонт будiвлi наземного радiального згущувача - 2,0 млн. Грн .;
- капiтальний ремонт стрiчкових конвеєрiв - 2,3 млн. Грн .;
- капiтальний ремонт елеваторiв ЕО6С - 4,3 млн. Грн .;
- капiтальний ремонт насосних агрегатiв - 2,6 млн. Грн;
- монтаж розподiльного щита 0,4 кВ пiдстанцiї - 1,6 млн.грн;
- капiтальний ремонт будiвлi головного корпусу - 1,4 млн.грн.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами не здiйснювалися.
Власнi основнi засоби Товариства складаються з: будiвлi головного корпусу, будiвлi дозуючих
бункерiв з пристроями, будiвлi радiального згущувача, будiвлi породного бункеру, будiвлi
пробороздiльної, будiвлi складу обладнання та матерiалiв, фiльтр-прессового вiддiлення
iлонакопичувача, iлопровiду, трубопровiдiв, бункерiв, гiдроциклонiв, гiдротовкачiв, грохотiв,
дробилок, залiзовiддiлювача, конвейєрiв, лебiдок, машин вiдсадочних, машин
пробороздiлювальних, флотацiйних машин, центрифуг, електродвигунiв, насосiв, живильникiв,
вуглесосiв, ваги вагоннi, конвейєрнi та лабораторнi, газоаналiзатори, дистилятори, золомiри,
кондицiонери та меблi.
Станом на 01.01.2017 р. первiсна вартiсть складає - 224640 тис.грн., в тому числi:земельнi
дiлянки -397 тис.грн., будiвлi та споруди – 78672 тис.грн., машини та обладнання - 85360 тис.
грн., меблi, офiсне та iнше обладнання – 4886 тис.грн., незавершене будiвництво – 55325 тис.грн.
Знос станом на 01.01.2017 р. становив - 67962 тис.грн., на 31.12.2017 р. - 85939 тис.грн., вiдсоток
зносу станом на 01.01.2017 р. – 40,2% , вiдсоток зносу на кiнець 2017 р.- 21,8 %.
У 2017 роцi пiдприємство оновлювало свої основнi засоби. Надходження основних засобiв за
звiтний перiод склало – 223173 тис.грн. а саме: будiвлi та споруди - 81931 тис.грн., машини та
обладнання - 126999 тис.грн., меблi, офiсне та iнше обладнання - 648 тис.грн., незавершене
будiвництво - 13595 тис.грн. Надходження основних засобiв у 2017 роцi здiйснено за рахунок
власних коштiв Товариства.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Товариства. Обмежень на використання
основних засобiв немає, ступiнь використання основних засобiв виробничого призначення
становить 100%. Активи утримуються в робочому станi. Використання виробничих потужностей
здiйснюється з дотриманням дiючих нормативiв щодо екологiчних вимог їх використання.
У iнвестицiйну програму ПАТ «ДТЕК Добропiльська ЦЗФ» на 2018 рiк заплановано реалiзацiю
iнвестицiйних проектiв на загальну суму 50 822 тис.грн., найбiльшi з яких:
- капiтальний ремонт будiвлi дозувальних бункерiв на суму 2760 тис.грн;
- придбання та монтаж розподiльного щита 0,4кВ на суму 2585 тис.грн;
- замiна елеватора на суму 3397 тис.грн;
- капiтальний ремонт насосних агрегатiв на суму 2314 тис.грн;

- капiтальний ремонт стрiчкових конвеєрiв 2291 тис.грн;
- капiтальний ремонт галерей стрiчкових конвеєрiв на суму 5738 тис.грн.
Джерело фiнансування є власнi кошти пiдприємства.
Головною проблемою, що впливає на дiяльнiсть емiтента є недостатнiсть оборотних коштiв для
оновлення матерiально-технiчної бази товариства. Крiм того, впливають на стабiльнiсть
дiяльностi емiтента нерiвномiрнiсть здiйснення поставок рядового вугiлля залiзничим
транспортом у зв'язку з чим значно пiдвищуються витрати на оплату послуг залiзницi на
зберiгання вагонiв на станцiї. Також проблемою є утримання вiдпускних цiн на послуги
Товариства на низькому рiвнi вiдносно здiйснюваних витрат та вартостi їх виконання.
Неможливiсть пiдвищення цiн зумовлена загальним рiвнем цiн на вугiльному ринку країни та
збереженням кола замовникiв, якi одночасно виступають постачальниками Товариства.
Пiдприємство потребує модернiзацiї та реконструкцiї, впроваджує iнвестицiйну програму щодо
подальшого технiчного переоснащення виробництва.
-ДАБI у Донецькiй областi сума штрафу за порушення у сферi мiстобудiвної дiяльностi, а саме не
надано експертний висновок та невiрно вказанi данi у декларацiї, 144 000,00грн., який сплачено
16.03.17р.;
-Нацiональна комiсiя по цiнним паперам та фондовому ринку України сума штрафу за
несвоєчасне розкриття iнформацiї, яка пiдлягає розкриттю, 340,00грн. * 3=1020,00грн.
Фiнансово-господарська дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок власних коштiв Емiтент
має достатнiй рiвень робочого капiталу для поточних потреб.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi товариства - дотримання фiнансової дисциплiни,
обгрунтованiсть витрат товариства, вдосконалення органiзацiї працi та управлiння, впровадження
режиму економiї матерiалiв, палива та електроенергiї.
Договори емiтента станом на 31.12.2017 року мають поточний характер. Основними
замовниками послуг ПАТ "ДТЕК Добропiльська ЦЗФ" є ПАТ "ДТЕК Павлоградвугiлля", ТОВ
"ДТЕК Добропiллявугiлля", ТОВ "ШАХТА "БIЛОЗЕРСЬКА" , «ТОВ "ДТЕК Трейдiнг".
За звiтнiй рiк Товарситво не проводило дослджень та розробок.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента, стороною в яких є емiтент, його дочiрнi пiдприємства або посадовi особи, вiдсутнi.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

101353

309115

0

0

101353

309115

будівлі та
споруди

43780

133232

0

0

43780

133232

машини та
обладнання

55681

173520

0

0

55681

173520

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

397

397

0

0

397

397

інші

1495

1966

0

0

1495

1966

2. Невиробничого
призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та
споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та
обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні
засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

108570

103186

0

0

101353

309115

Найменування
основних засобів

інші
Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Власнi основнi засоби виробничого призначення станом на 01.01.2017 року становлять за
первiсною вартiстю 224640 тис.грн, на 31.12.2017р. – 418040 тис.грн. Знос основних засобiв
виробничого призначення станом на 01.01.2017 року склав 67962 тис.грн., на 31.12.2017 р. –
85939 тис.грн. Вiдсоток зносу основних фондiв виробничого призначення на 01.01.2017р. 40,2%,
на 31.12.2017р. – 21,8 %. Обмежень на використання основних засобiв пiдприємство не має.
Ступень використання основних засобiв виробничого призначення становить 100%. Первiсна
вартiсть основних засобiв складається iз собiвартостi витрат на їх придбання, виготовлення та
Опис
полiпшення, а також iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану,
придатному до їх використання за призначенням. Надходження основних засобiв за рахунок
придбання та збiльшення первiсної вартостi на вартiсть полiпшень протягом звiтного року
склало 223173 тис.грн., у тому числi будiвлi та споруди – 81931 тис.грн.; - виробниче обладнання
- 126999 тис.грн; - iншi основнi засоби – 648 тис.грн.;- незавершене будiвництво – 13595 тис.грн.
Переведено в iншу категорiю основних засобiв - 16148 тис.грн. Нараховано амортизацiї основних
засобiв в загальнiй сумi 17964 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

345005

237550

Статутний капітал
(тис. грн.)

20777

20777

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

20777

20777

Опис

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».

Висновок

Розмiр чистих активiв ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» бiльше розмiру статутного
капiталу товариства, i це задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного
товариства»

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

14541

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

109741

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

0

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

124282

X

X

Кредиторська заборгованiсть за товари та послуги станом на 31.12.2017року становила
:
ГП «ДОНЕЦЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ» «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КРАСНОАРМIЙСЬК»
Послуги - 468 тис.грн.
ПАТ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛIНIЙ I МАШИН" Поточний
ремонт -107 тис.грн.
ПП "ВАГОВА КОМПАНIЯ "МIКА" Послуги -271 тис.грн.
ПП "ПРОМПОДШИПНИК" Сировина та матерiали -148 тис.грн.
ПРАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" Послуги -2384 тис.грн.
ТОВ "АГЕНЦIЯ БЕЗПЕКИ" Послуги -327 тис.грн.
ТОВ "АНА-ТЕМС" Сировина та матерiали -362 тис.грн.
ТОВ "БУДIВЕЛЬНА КОМПАНIЯ "ПЕРСПЕКТИВА" Капiтальний ремонт -3315
тис.грн.
ТОВ "ВД СТРОЙ-ГРУП" Послуги -261 тис.грн.
ТОВ "ВУГЛЕХIМIЧНА ЛАБОРАТОРIЯ" Послуги -328 тис.грн.
ТОВ "Д.С.А." Сировина та матерiали -107 тис.грн.
ТОВ "ДОН-ТЕРМIНАЛ" Сировина та матерiали -2919 тис.грн.
ТОВ "ДОНБАСЬКА IНДУСТРIАЛЬНА КОМПАНIЯ" Сировина та матерiали -1470
тис.грн.
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI" Електроенергiя -3766 тис.грн.
ТОВ "ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ" Послуги -32580 тис.грн.
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" Послуги -1056 тис.грн.
ТОВ "ДТЕК СЕРВIС" Послуги -539 тис.грн.
ТОВ "ДТЕК" Послуги -759 тис.грн.
ТОВ "ЕЛЕКТРОНАЛАДКА" Капiтальне будiвництво -20705 тис.грн.
ТОВ "ЄВРОСЕРВIС1" Сировина та матерiали -1446 тис.грн.
ТОВ "КОМПАНIЯ МIРКОН" Сировина та матерiали -110 тис.грн.
ТОВ "ЛОГОСВУГЛЕПРОМ" Сировина та матерiали -103 тис.грн.
ТОВ "МЕНА-ПЛЮС" Поточний ремонт -449 тис.грн.
ТОВ "НПП КРАМТЕХЦЕНТР" Сировина та матерiали -325 тис.грн.
ТОВ "СЕРВIСНИЙ ЦЕНТР "ТУРБОРЕММОНТАЖ" Послуги -111 тис.грн.
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДIМ ДОНМАШГРУП" Сировина та матерiали -430 тис.грн.
ТОВ "УКР АЛЕКС СЕРВIС" Послуги -155 тис.грн.
ТОВ "ФПС УКРАЇНА" Послуги -1704 тис.грн.
ТОВ "ЮМДЖИ ПРОЕКТ" Послуги -656 тис.грн.
ТОВ ФIРМА "РАЗМАХ" Сировина та матерiали -293 тис.грн.
ФОП ЧЕКЛОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ Послуги -102 тис.грн.
Iншi 3885
Iтого 81641
Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на кiнець звiтного перiоду склала 14541 тис.грн., зi страхування - 460 тис.грн., з оплати працi 1677 тис.грн. Станом на
31.12.2017 року iншi поточнi зобов'язання складають – 506 тис.грн.

Опис:

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

Обсяг реалізованої продукції

№
з/п

Основний
вид
продукції*

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Вугiльна
продукцiя

69,4

11453.1

4.5

69.4

129660.7

28.5

2

Переробка
вугiлля

4197.9

243345.6

95.5

4197,9

325631.7

71.5

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

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в
грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

13.4

2

Послуги стороннiх органiзацiй

46.6

3

Електроенергiя

13.2

4

Витрати на оплату працi та соцiальнi
вiдрахування

15.3

5

Амортизацiя

7.0

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

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

21.04.2018

3

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

820000

5

470545

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

Предмет
правочину

6

7

8

174.2660

Предмет
Правочину:
вугiлля (вугiльної
продукцiї) з
граничною
сукупною
вартiстю не
бiльше 820 000
000 (вiсiмсот
двадцяти
мiльйонiв)
гривень без
урахування ПДВ
та плати за
перевезення

21.04.2017

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб-сай
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

https://d

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ДОБР
Товариство)(Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Тов
(далi – Правочин).

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб-сай
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

• предмет Правочину: вугiлля (вугiльної продукцiї) з граничною сукупною вартiстю не бiльше 820 000 000 (
гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 820 000 000 гривень без урахуван
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 00
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за дани
звiтностi Товариства – 174%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для учас
Товариства: 73757488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 499159
рiшення - 23841516 шт.

2

21.04.2018

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

70000

470545

14.8764

Предмет
Правочину:
надання послуг з
вилучення
вугiльної
складової з
граничною
сукупною
вартiстю не
бiльше 70 000
000 (сiмдесят
мiльйонiв
гривень без
урахування ПДВ
та плати за
перевезення

21.04.2017

https://d

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ДОБР
Товариство)(Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Тов
(далi – Правочин).
• предмет Правочину: надання послуг з вилучення вугiльної складової з граничною сукупною вартiстю не
мiльйонiв гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину:70 000 000 гривень без урахуван
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi:470 545 00
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за дани
звiтностi Товариства – 15%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для учас
Товариства: 73757488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 499159
рiшення - 23841516 шт

3

21.04.2018

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

145000

470545

30.8153

Предмет
Правочину:
надання послуг з
транспортноекспедиторського
обслуговування
(у тому числi, але

21.04.2017

https://d

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет
правочину

6

7

Дата розміщення
особливої
інформації в
Веб-сай
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

8

не виключно,
послуги з
перевезення
вантажiв, оренди
рухомого складу,
послуги
перевалки в
портах та iнше),
на загальну
граничну суму
всiх таких
правочинiв не
бiльше 145 000
000 (сто сорока
п’яти мiльйонiв)
гривень без
урахування ПДВ
Опис:

21.04.2018 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК ДОБР
Товариство)(Протокол №1/2017 вiд 21.04.2016 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладення Товариством
• предмет Правочину: надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числi, але не ви
вантажiв, оренди рухомого складу, послуги перевалки в портах та iнше), на загальну граничну суму всiх таки
000 (сто сорока п’яти мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину:145 000 000 гривень без урахуван
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 00
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за дани
звiтностi Товариства – 31%;
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для учас
Товариства: 73757488 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 499159
рiшення - 23841516 шт.

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

1

2

21.04.2017

3

Загалiнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

7000

5

470545

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

1.4876

Предмет Правочину:
поставка обладнання,
виконання робiт з
будiвництва фiльтрпресового вiддiлення ПАТ
«ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
на загальну суму 200 000
000 гривень

24.04.2017

Опис:

Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: поставка обладнання, виконання робiт з будiвництва фiльтр-пресового вiддiленн
ЦЗФ» на загальну суму 200 000 000 гривень;
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
"ЕЛЕКТРОНАЛАДКА", (код за ЄДРПОУ 31386990, мiсцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський рай
буд. 34) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 200 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 42,5%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш

2

21.04.2017

Загалiнi збори
акцiонерiв
Товариства

200000

470545

42.5039

Предмет Правочину:
поставка обладнання,
виконання робiт з
будiвництва фiльтрпресового вiддiлення ПАТ
«ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»
на загальну суму 200 000
000 гривень;

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: поставка обладнання, виконання робiт з будiвництва фiльтр-пресового вiддiленн
ЦЗФ» на загальну суму 200 000 000 гривень;
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
"ЕЛЕКТРОНАЛАДКА", (код за ЄДРПОУ 31386990, мiсцезнаходження: 85612, Україна, Мар'їнський рай
буд. 34) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 200 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

звiтностi Товариства – 42,5%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

3

21.04.2017

Загалiнi збори
акцiонерiв
Товариства

557000

470545

118.3734

Предмет Правочину:
послуги збагачення
вугiлля на загальну суму
557 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги збагачення вугiлля на загальну суму 557 000 000
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ
(код за ЄДРПОУ 00178353, мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Соборна,
акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi тов
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 557 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 118,4%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш

4

21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

485000

470545

103.0720

Предмет Правочину:
послуги збагачення
вугiлля на загальну суму
485 000 000 гривень;

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги збагачення вугiлля на загальну суму 485 000 000
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину:ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВI
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.
Красноармiйська, буд.1А) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 За
товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 485 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 103,1%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

5

2

3

21.04.2017

Загалiнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

629000

5

470545

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

133.6748

Предмет Правочину:
послуги збагачення
вугiлля на загальну суму
629 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги збагачення вугiлля на загальну суму 629 000 000
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511937, мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд.57) - є афiлiйовано
у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 629 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 133,7%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

6

21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

180000

470545

38.2535

Предмет Правочину:
послуги збагачення
вугiлля на загальну суму
180 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги збагачення вугiлля на загальну суму 180 000 000
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВI
"БIЛОЗЕРСЬКА", (код за ЄДРПОУ 36028628, мiсцезнаходження: 85013, Донецька обл., м. Бiлозерське, ву
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонер
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 180 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 38,3%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 73757488 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт .

7

21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

154000

470545

32.7280

Предмет Правочину:
послуги з постачання
електричної енергiї на
загальну суму 154 000 000
гривень

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги з постачання електричної енергiї на загальну суму 154
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В
ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI", (код за ЄДРПОУ 31018149, мiсцезнаходження: 84302, Донецька область,
буд. 8) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «П
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 154 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 32,7%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш

8

21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

5000

470545

1.0626

Предмет Правочину:
поставка теплової енергiї
на загальну суму 5 000
000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: поставка теплової енергiї на загальну суму 5 000 000 г
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.
Красноармiйська, буд. 1-А) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 З
товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 5 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 1,1%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

9

21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

158000

470545

33.5781

Предмет Правочину:
поставка теплової енергiї
на загальну суму 158 000
000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: поставка теплової енергiї на загальну суму 158 000 000

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014600, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.
Красноармiйська, буд. 1-А) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 З
товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 158 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 33,6%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

10 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

11000

470545

2.3377

Предмет Правочину:
послуги з реалiзацiї
енергозберiгаючих
проектiв на загальну суму
11 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги з реалiзацiї енергозберiгаючих проектiв на загальну суму 1
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
за ЄДРПОУ 40124047, мiсцезнаходження: 01032 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою осо
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 11 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 2,3%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

11 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

70000

470545

14.8764

Предмет Правочину:
послуги по органiзацiї
перевезення вантажiв на
загальну суму 70 000 000
гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: послуги по органiзацiї перевезення вантажiв на загальну суму 70
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
за ЄДРПОУ 30600592, мiсцезнаходження: м. Київ вул. Антоновича, 46) - є афiлiйованою особою до акцiо
71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 70 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 14,9%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш

12 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

70000

470545

14.8764

Предмет Правочину:
транспортнi послуги на
загальну суму 70 000 000
гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: транспортнi послуги на загальну суму 70 000 000 гри
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ", (код за ЄДРПОУ 37014601, мiсцезнаходження: 85043, Донецька обл., м.
Красноармiйська, буд. 1А) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 З
товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 70 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 14,9%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

13 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

60000

470545

12.7512

Предмет Правочину:
органiзацiя перевезення
вантажiв на загальну суму
60 000 000 гривень;

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: органiзацiя перевезення вантажiв на загальну суму 60 000 0
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
за ЄДРПОУ 30600592, мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 7) - є афiлiйованою особою до акцiоне
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 60 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 12,8%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

14 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

156000

470545

33.1530

Предмет Правочину:
постачання вугiльної
продукцiї на загальну
суму 156 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: постачання вугiльної продукцiї на загальну суму 156 000 0
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 156 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 33,2%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

15 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

40000

470545

8.5008

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 40 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 40 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 8,5%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш
16 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

20000

470545

4.2504

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

допомоги на загальну
суму 20 000 000 гривень
Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 20 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 4,3%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

17 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

25000

470545

5.3130

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 25 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 25 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 5,3%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

18 21.04.2017

Опис:

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

30000

470545

6.3756

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 30 000 000 гривень

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 30 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 6,4%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

19 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

33000

470545

7.0131

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 33 000 000 гривень;

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 33 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 7,01%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт

20 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

27000

470545

5.7380

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 27 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 27 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 5,7%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

21 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

32000

470545

6.8006

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 32 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 32 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 6,8%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

22 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

55000

470545

11.6886

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 55 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 55 000 000 гривен

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 11,7%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш

23 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

35000

470545

7.4382

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 35 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 35 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 7,4%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

24 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

60000

470545

12.7512

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 60 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 60 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 12,8%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

25 21.04.2017

загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

70000

470545

14.8764

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 70 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 70 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 14,9%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

26 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

80000

470545

17.0016

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 80 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 80 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 17,0016%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

27 21.04.2017

3
Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

120000

5

470545

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

25.5023

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 120 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 120 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 25,5%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

28 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

45000

470545

9.5634

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 45 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 45 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 9,6%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» прийняття рiш

29 21.04.2017

Загальнi зборiв
акцiонерiв
Товариства

28000

470545

5.9505

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 28 000 000 гривень

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 28 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 5,95%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

30 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

150000

470545

31.8779

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 150 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 150 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 31,9%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

31 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

200000

470545

42.5039

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 200 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 200 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 42,5%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

32 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

190000

470545

40.3787

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 190 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 190 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 40,4%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

33 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

170000

470545

36.1283

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 170 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою

Вартість
Ринкова
активів
вартість
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емітента
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є
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річної
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рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 170 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 36,1%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

34 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

33000

470545

7.0131

предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 33 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 33 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 7,01%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

35 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

97000

470545

20.6144

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 97 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 97 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
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вартості майна
або послуг, що є
предметом
правочину, до
вартості
активів
емітента за
даними
останньої річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії
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звiтностi Товариства – 20,6%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

36 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

700000

470545

148.7637

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 700 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 700 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 148,8%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт

37 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

500000

470545

106.2598

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 500 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 500 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 106,3%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

38 21.04.2017

3
Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

464000

5

470545

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

98.6091

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 464 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 464 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 98,6%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

39 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

36000

470545

7.6507

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 36 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 36 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 7,7%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.
40 21.04.2017

Загльнi збори
акцiонерiв
Товариства

40000

470545

8.5

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

допомоги на загальну
суму 40 000 000 гривень
Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 40 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 8,5%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

41 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

20000

470545

4.2504

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 20 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 20 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 4,25%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

42 21.04.2017

Опис:

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

25000

470545

5.3130

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 25 000 000 гривень

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 25 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 5,31%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

43 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

30000

470545

6.3756

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 30 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 30 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 6,3756%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

44 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

33000

470545

7.0131

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 33 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 33 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 7,0131%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

45 21.04.2017

Загальнi зборiв
акцiонерiв
Товариства

27000

470545

5.7380

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 27 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 27 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 5,74%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

46 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

32000

470545

6.8006

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 32 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 32 000 000 гривен

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 6,8%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

47 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

55000

470545

11.6886

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 55 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 55 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 11,6886%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт

48 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

35000

470545

7.4382

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 35 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 35 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 7,44%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

49 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

60000

470545

12.7512

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 60 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 60 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 12,7512%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

50 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

70000

470545

14.8764

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 70 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 70 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 14,8764%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
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річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

51 21.04.2017

3
Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

4

80000

5

470545

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

17.0016

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 80 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 80 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 17,0016%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

52 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

120000

470545

25.5023

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 120 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 120 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 25,5023%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

53 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

45000

470545

8.5008

предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 45 000 000 гривень

24.04.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
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уповноваженого
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є
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рішення
фінансової
правочину
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(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 45 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 8,5008%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

54 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

28000

470545

5.9505

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 28 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн
вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 28 000 000 гривен
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 5,9505%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

55 21.04.2017

Загальнi збори
акцiонерiв
Товариства

110000

470545

23.3771

Предмет Правочину:
отримання безпроцентної
поворотної фiнансової
допомоги на загальну
суму 110 000 000 гривень

24.04.2017

Опис:

21.04.2017 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – рiчнi Загальнi збори) ПАТ «ДТЕК Д
Товариство) (Протокол №1/2017 вiд 21.04.2017 року) прийнято рiшення про надання згоди на укладенн

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

вчинення якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
• предмет Правочину: отримання безпроцентної поворотної фiнансової допомоги на загальну с
• особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВ
(код за ЄДРПОУ 36511938, мiсцезнаходження: 010352 м. Київ, вул. Льва Толстого, 57) - є афiлiйованою
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 110 000 000 гриве
• вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
звiтностi Товариства – 23,3771%.
• загальна кiлькiсть голосуючих акцiй:81704666 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у рiчних Загальни
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 49915972 шт. та «проти» пр
рiшення - 23841516 шт.

56 21.04.2017

Наглядова рада
Товариства

2106.64

470545

0.4477

Предмет правочину:
надання послуг з ремонту
та технiчного
обслуговування
обладнання. Даною
додатковою угодою
збiльшено загальну суму
договору до 2 106 636,78
гривень без урахування
ПДВ.

23.10.2017

Опис:

23.10.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПI
(Протокол б/н вiд 23.10.2017 року) прийнято рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинен
схвалена додаткова угода вiд 01.04.2017 року до укладеного Товариством договору з ТОВАРИС
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» (мiсцезнаходження: 01032, м. Київ, Голосiївський район, ву
ЄДРПОУ 34225325) про надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування обладнання. Даною дода
суму договору до 2 106 636,78 гривень без урахування ПДВ.
Iншi iстотнi умови: цiна на товар, що постачається, не буде перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичн
правочину; строк дiї основного договору – до 31.12.2017 року.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним к
бенефiцiарного власника.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 106,64 тис. грн
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 5
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства
57 19.04.2017

Наглядова рада
Товариства

2500

470545

0.5313

Постачання
металопродукцiї

19.04.2017

Опис:

19.04.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
СМЦ» на поставку металопродукцiї, на наступних умовах:
• Предмет договору – постачання металопродукцiї;
• Загальна сума Правочину – 2 500 000 (два мiльйони п’ятсот тисяч) гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна на товар, щ

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Умови постачання – EXW ж.д. станцiя/склади Постачальника;
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕ
32036829, мiсцезнаходження: 01015, м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 15-А - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товарис
товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 500 000 гривень без
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 54
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь
58 07.03.2017

Наглядова рада
Товариства

3444

47545

0.732

Предмет договору –
надання охоронних
послуг

09.03.2017

Опис:

07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) про наданн
•Предмет договору – надання охоронних послуг;
•Загальна сума Правочину – 3 444 660,00 гривень без урахування ПДВ
•Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
•Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Д
Толстого, 57, iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiнн
•Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 444 660,00 гривень бе
•Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545
•Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь
59 07.03.2017

Наглядова рада
Товариства

3444

47545

0.732

Предмет договору –
надання охоронних
послуг

09.03.2017

Опис:

07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
(мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) про наданн
•Предмет договору – надання охоронних послуг;
•Загальна сума Правочину – 3 444 660,00 гривень без урахування ПДВ
•Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
•Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «Д
Толстого, 57, iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiнн
•Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 444 660,00 гривень бе
•Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545
•Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь
60 07.03.2017

Наглядова рада
Товариства

4166

470545

0.885

Предмет договору –
постачання теплової
енергiї;

09.03.2017

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

Опис:

07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме додаткової угоди до Договору №
енергiї з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код
Донецька обл., мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А) щодо збiльшення
•Предмет договору – постачання теплової енергiї;
•Загальна сума Правочину – 4 166 666,66 гривень без урахування ПДВ
•Умови постачання – протягом строку дiї договору;
•Строк дiї договору – до 30.04.2017 року;
•Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ», iдентифiкацiйний код
Донецька обл., мiсто Добропiлля, мiсто Бiлицьке, вулиця Красноармiйська, будинок 1А - є афiлiйованою особою до акцiонерi
акцiонернi товариства»;
•Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 166 666,66 гривень без урах
•Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545 000
•Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

61 07.03.2017

Наглядова рада
Товариства

5500

470545

1.168

Предмет договору –
надання послуг
енергосервiсу вiдносно
об’єкту переоснащення
(система освiтлення
будiвлi головного корпусу
ПАТ "ДТЕК
Добропiльська ЦЗФ" з
подiлом на позначки: (0м,
+9м, +13м, +17м, +21м,
+25м, +31м)) шляхом
виконання комплексу
заходiв по впровадженню
енергозберiгаючих
(енергоефективних)
технологiй з матерiалiв i
устаткування виконавця

09.03.2017

Опис:

07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 40124047) щодо про надання послуг з iнформацiйних техн
•Предмет договору – надання послуг енергосервiсу вiдносно об’єкту переоснащення (система освiтлення будiвлi головного к
позначки: (0м, +9м, +13м, +17м, +21м, +25м, +31м)) шляхом виконання комплексу заходiв по впровадженню енергозберiг
устаткування виконавця;
•Загальна сума Правочину – 5 500 000, 00 гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна послуг, що надаються, виплачується
виконання енергосервiсу;
•Строк дiї договору – до 01.10.2022 року;
•Вiдсоток вiд досягненої Товариством економiї в результатi виконання енергосервiсу, який виплачуєтьс
•Порядок оплати послуг енергосервiсу:
•Товариство виплачує виконавцевi авансовий платiж в розмiрi 840 000 (вiсiмсот сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ 140 000 (сто сорок

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

з дати укладання енергосервiсного договору;
•Пiсля кожного звiтного перiоду (мiсяця) Товариство виплачує виконавцевi оплату за енергосервiс згiдно умов енергосервiсног
умови, що сума виплат Товариства виконавцевi енергосервiсу не буде перевищувати 70%
•Сплачений Товариством авансовий платiж вiдноситься в рахунок майбутнiх платежiв за енергосервiс
•Iншi умови правочину – на розсуд Генерального директора.
•Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: «ДТЕК ЕСКО», iдентифiкацiйний код юридичної особи 401
Толстого, 57 - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України
•Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 5 500 000, 00 гривень б
•Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

62 07.03.2017

Наглядова рада
Товариства

3000

470545

0.637

Предмет договору –
надання послуг
енергосервiсу шляхом
виконання комплексу
заходiв по впровадженню
енергозберiгаючих
(енергоефективних)
технологiй з матерiалiв i
устаткування виконавця
вiдносно наступних
об’єктiв переоснащення

09.03.2017

Опис:

07.03.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 40124047) щодо про надання послуг з iнформацiйних техн
•Предмет договору – надання послуг енергосервiсу шляхом виконання комплексу заходiв по впровадженню енергозберiгаючих
виконавця вiдносно наступних об’єктiв переоснащення:
•приводи стрiчкових конвеєрiв поз. 547-1 та 547-2, будiвля дiльницi навантаження, надбункерне примiщення, га
•насоснi агрегати 200Д90 поз 197-1, 197-2, будiвля насосної технiчної во
•привiд стрiчкового конвеєра поз. 242 галерея №3 та галерея №4 (породний л
•Загальна сума Правочину – 3 000 000,00 гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна послуг, що надаються, виплачується
виконання енергосервiсу;
•Строк дiї договору – до 01.10.2021 року;
•Вiдсоток вiд досягнутої Товариством економiї в результатi виконання енергосервiсу, який виплачуєтьс
•Порядок оплати послуг енергосервiсу:
•Товариство виплачує виконавцевi авансовий платiж в розмiрi 291 000 (двiстi дев’яносто одна тисяча) гривень, в т.ч. ПДВ 4
(двадцяти) календарних днiв з дати укладання енергосервiсного договор
•Пiсля кожного звiтного перiоду (мiсяця) Товариство виплачує виконавцевi оплату за енергосервiс згiдно умов енергосервiсног
умови, що сума виплат Товариства виконавцевi енергосервiсу не буде перевищувати
•Сплачений Товариством авансовий платiж вiдноситься в рахунок майбутнiх платежiв за енергосервiс
•Iншi умови правочину – на розсуд Генерального директора.
•Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: «ДТЕК ЕСКО», iдентифiкацiйний код юридичної особи 401
Толстого, 57 - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України
•Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 000 000,00 гривень бе

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

•Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 470 545
•Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

63 15.02.2017

Наглядова рада
Товариства

3500

343483

1.019

Предмет договору –
постачання металобрухту
ДСТУ 4121:2002

16.02.2017

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
РЕСУРС» на поставку брухту та вiдходiв чорних металiв, на наступних ум
• Предмет договору – постачання металобрухту ДСТУ 4121:2002;
• Загальна сума Правочину – 3 500 000 (три мiльйони п’ятсот тисяч) гривень без урахування ПДВ, за умови, що цiна на товар, щ
в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочину;
• Умови постачання – EXW ж.д. станцiя/склади Постачальника;
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора;
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «М
особи 24819472, мiсцезнаходження: 87510, Донецька обл., мiсто Марiуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, кiмната 10 - є афi
статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 500 000 гривень без
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 343 48
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

64 15.02.2017

Наглядова рада
Товариства

376

343483

0.109

Предмет договору –
виконання робiт з
будiвництва/реконструкцiї
дiлянок ПЛ 6 кВ «ТП
№25-КТП №85»
Добропiльского РЭМ i ПЛ
6 кВ «ТП №2 приєд.
«Новий Донбас»
Криворiзького РЭМ в
Добропiльскому р-нi
Донецької обл.

16.02.2017

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме додаткової угоди до договору з
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131268) щодо збiльшення цiни д
• Предмет договору – виконання робiт з будiвництва/реконструкцiї дiлянок ПЛ 6 кВ «ТП №25-КТП №85» Добропiльского РЭМ
РЭМ в Добропiльскому р-нi Донецької обл.;
• Загальна сума Правочину – 376 582,00 (триста сiмдесят шiсть тисяч п’ятсот вiсiмдесят двi) гривнi без урахування ПДВ, з
перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого
• Умови постачання – протягом строку дiї договору;
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора.

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

3

4

5

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬК
00131268, мiсцезнаходження: 84302, Донецька обл., мiсто Краматорськ, вулиця Островського, будинок 8 - є афiлiйованою особ
України «Про акцiонернi товариства»;
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 376 582,00 гривень бе
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 343 48
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь
65 15.02.2017

Наглядова рада
Товариства

1810

343483

0.053

Предмет договору –
послуги з iнформацiйних
технологiй

16.02.2017

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
щодо про надання послуг з iнформацiйних технологiй, на наступних умов
• Предмет договору – послуги з iнформацiйних технологiй;
• Загальна сума Правочину – 1 810 860,00 (один мiльйон вiсiмсот десять тисяч вiсiмсот шiстдесят) гривень без урахування ПД
перевищувати цiни, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнах
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про а
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 810 860,00 гривень б
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 343 48
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

66 15.02.2017

Наглядова рада
Товариства

1007

343483

0.0293

Предмет договору –
послуги зi складання
фiнансової та податкової
звiтностi

16.02.2017

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору з ТОВАРИСТВОМ З
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) щодо про надання послуг зi складання податкової та фiна
• Предмет договору – послуги зi складання фiнансової та податкової звiтн
• Загальна сума Правочину – 1 007 940,00 (один мiльйон сiм тисяч дев’ятсот сорок) гривень без урахування ПДВ, за умови, що ц
що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочину
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнах
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про а
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 007 940,00 гривень б
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 343 48
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

Вартість
Ринкова
активів
вартість
Найменування
емітента
майна або
Дата
уповноваженого
за даними
№
послуг, що
прийняття
органу, що
останньої
з/п
є
рішення
прийняв
річної
предметом
рішення
фінансової
правочину
звітності
(тис. грн)
(тис. грн)

1

2

67 15.02.2017

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

Предмет правочину

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступній
інформаційній
базі даних Комісії

3

4

5

6

7

8

Наглядова рада
Товариства

781

343483

0.227

Предмет договору –
послуги медичного
обслуговування

16.02.2017

Опис:

15.02.2017 року Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi рiшення про вчинення Товариством правочину щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме додаткової угоди до
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК СЕРВIС» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34456687) щодо збiльшенн
• Предмет договору – послуги медичного обслуговування;
• Загальна сума Правочину – 781 740,00 (сiмсот вiсiмдесят одна тисяча сiмсот сорок) гривень без урахування ПДВ, за умови, щ
цiни, що зазначена в аналiтичнiй довiдцi, на дату вчинення такого правочи
• Строк дiї договору – до 31.12.2017 року;
• Iншi умови правочинiв – на розсуд Генерального директора.
• Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК СЕРВIС», код за ЄДРПОУ 34456687, мiсцезнах
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про а
• Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 781 740,00 гривень бе
• Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 343 48
• Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останнь

68 19.01.2017

Наглядова рада
Товариства

30000

343483

8.7

Предмет договору закупiвля дизельного
палива на суму 30 000
000,00 гривень без ПДВ.

09.03.2017

Опис:

19.01.2017 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi - Товариство)(Протокол б/н вiд 19.01.2017 р
Товариством правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме договору мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З О
ЛТД» 69091, Запорiзька обл., мiсто Запорiжжя, БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКА, будинок 71-А, кiмната 901, код за ЄДРПОУ 24316073
гривень без ПДВ.
Ознака заiнтересованостi: обидвi юридичнi особи є афiлiйованими, оскiльки перебувають пiд спiльним контролем iнш
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до закон
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 343 4
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за дани

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

16.02.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

09.03.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

19.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

21.04.2017

24.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

21.04.2017

24.04.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення значних правочинів

21.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.04.2017

24.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.02.2017

17.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.05.2017

29.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

23.10.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

20.01.2017

Відомості про прийняття рішення про надання
згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких
є заінтересованість (для емітентів - акціонерних
товариств)

15.02.2017

07.03.2017

19.04.2017

23.10.2017

19.01.2017

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

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКАУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

21994619

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

02140, мiсто Київ, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1

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

1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

----

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України

0646
01.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі
наявності)

із застереженням
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. Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України
«Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та
доповненнями, резервний капiтал створюється для покриття збиткiв
товариства.
Пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився 31.12.2017
р. керiвництво Товариства розглянуло поправки, внесенi до МСФЗ та новi
стандарти МСФЗ, якi введенi та дiють починаючи з 01.01.2017 року i
вважає, що вони не мають впливу на фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної
ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв
покращення iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний
вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер
якого на поточний момент визначити неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка
могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть, тому використовував припущення про
безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час
пiдготовки фiнансових звiтiв.
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 за винятком
додержання принципу справедливої вартостi 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 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 2017 рiк, згiдно вимог
українського законодавства Компанiєю було застосовано форми
фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 07.02.2013 р № 73 (iз змiнами внесеними наказом Мiнфiну вiд
27.06.2013 р. №627 та наказом Мiнфiну вiд 08.02.2014 р. №48). Зазначенi
форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи,
зобов’язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але
це не викривлює показники фiнансового стану Компанiї та результатiв її
дiяльностi за 2017 рiк.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями,
Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом
на 31.12.2017р. резервний капiтал у ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» не створювався.
Остання оцiнка основних засобiв Товариства проводилась у 2011 роцi, в

той час, як нормами МСФО передбачено проведення оцiнки не рiдше 1-го
разу на 3 роки, також слiд зауважити, що норма МСФО щодо
регулярностi оцiнки не знайшла свого вiдображення в Положеннi про
облiкову полiтику. Товариство не виконало тестування своїх активiв на
предмет знецiнення, як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi
активiв». В результатi цього, аудитори не можуть пiдтвердити той факт,
що активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за
справедливою вартiстю.
Вищезазначенi факти дають пiдставу аудитору модифiкувати свою думку
у вiдповiдностi до МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора».
Станом на 31.12.2017 року у балансi Товариства вiдображенi
нерозподiленi прибутки в т.ч. накопичений за попереднi роки у сумi 450
084 тис. грн. У 2017 роцi Товариство отримало чистий прибуток в сумi
147 193 тис. грн. Рiзниця яка виникла мiж сумою змiни нерозподiленого
прибутку (непокритого збитку) та отриманого у 2017 роцi прибутку
знайшла своє вiдображеннi в Звiтi про власний капiтал та складається з
нарахуванням амортизацiї на дооцiнку основних засобiв та визнанням
актуарного збитку.
Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства вугiльної
промисловостi України: наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi
України вiд 12.09.1996 року № 441 Державне пiдприємство Центральна
збагачувальна фабрика «Добропiльська» перетворено в ДВАТ центральна
збагачувальна фабрика «Добропiльська», яке вiдповiдно до наказу
Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 04.10.1997 року № 479
входило до складу вiдкритого акцiонерного товариства «Державна
холдингова компанiя «Донбасвуглезбагачення» на правах дочiрнього
пiдприємства. Центральну збагачувальну фабрику «Добропiльська»
вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК вiд
26.03.2001 року перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство
«Центральна збагачувальна фабрика «Добропiльська».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 24.09.2009 року,
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА» ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ
«ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» було перейменоване у ВIДКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА
ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА».
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА» перейменовано у
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» вiдповiдно до вимог та положень Закон) України «Про акцiонернi
товариства» № 514-УI вiд 17.09.2008 року.
Станом на 31.12.2017 року Статутнiй фонд Товариства складав 20 777
тис. грн., його подiлено на 83107680 простих акцiй (номiнальною
вартiстю 0,25 грн. кожна) згiдно зi статутом. Всi акцiї перебувають в
обiгу, вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.05.2010 № 268/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу,
не вiдбувалося.
Згiдно з наданою довiдкою ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ», сформованою на пiдставi зведеного реєстру власникiв акцiй
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», в статутному капiталi ПАТ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» вiдсутнi корпоративнi права, якi
належать державi. Пакет акцiй ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» в
розмiрi 9,5625%, належить ВАТ "Державна холдингова компанiя
«Донбасвуглезбагачення», ця компанiя, вiдповiдно до вiдкритих даних
Єдиного державного реєстру, знаходиться у власностi держави Україна в
особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України.
Протягом 2017 року не вiдбувались змiни власникiв акцiй (їх часток),

яким належить бiльш як 10% статутного капiталу ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» - Генерального директора ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не знаходяться акцiї ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», тобто доля виконавчого органу ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не перевищує 5% у статутному капiталi ПАТ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».
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, за винятком
тих невiдповiдностей, якi зазначенi вище.
Номер та дата договору на проведення
аудиту

А-ДЦ/22.08.17
30.10.2017

Дата початку та дата закінчення аудиту

30.10.2017
12.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

12.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

109342.86

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І.
Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКАУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)

21994619

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

02140, мiсто Київ, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1

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

1988 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер,
дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

----

Номер та дата видачі свідоцтва про
відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою
України

0646
01.12.2016

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі
наявності)

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. Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України
«Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та
доповненнями, резервний капiтал створюється для покриття збиткiв
товариства.
Пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився 31.12.2017
р. керiвництво Товариства розглянуло поправки, внесенi до МСФЗ та новi
стандарти МСФЗ, якi введенi та дiють починаючи з 01.01.2017 року i
вважає, що вони не мають впливу на фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної
ситуацiї, коливання курсу нацiональної валюти, вiдсутнiсть чинникiв
покращення iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний
вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер
якого на поточний момент визначити неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка
могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно
продовжувати дiяльнiсть, тому використовував припущення про
безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час
пiдготовки фiнансових звiтiв.
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 за винятком
додержання принципу справедливої вартостi 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 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 2017 рiк, згiдно вимог
українського законодавства Компанiєю було застосовано форми
фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України
вiд 07.02.2013 р № 73 (iз змiнами внесеними наказом Мiнфiну вiд
27.06.2013 р. №627 та наказом Мiнфiну вiд 08.02.2014 р. №48). Зазначенi
форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи,
зобов’язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але
це не викривлює показники фiнансового стану Компанiї та результатiв її
дiяльностi за 2017 рiк.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi
товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями,
Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом
на 31.12.2017р. резервний капiтал у ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» не створювався.
Остання оцiнка основних засобiв Товариства проводилась у 2011 роцi, в
той час, як нормами МСФО передбачено проведення оцiнки не рiдше 1-го
разу на 3 роки, також слiд зауважити, що норма МСФО щодо
регулярностi оцiнки не знайшла свого вiдображення в Положеннi про
облiкову полiтику. Товариство не виконало тестування своїх активiв на
предмет знецiнення, як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi
активiв». В результатi цього, аудитори не можуть пiдтвердити той факт,
що активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за
справедливою вартiстю.
Вищезазначенi факти дають пiдставу аудитору модифiкувати свою думку
у вiдповiдностi до МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного
аудитора».
Станом на 31.12.2017 року у балансi Товариства вiдображенi
нерозподiленi прибутки в т.ч. накопичений за попереднi роки у сумi 450
084 тис. грн. У 2017 роцi Товариство отримало чистий прибуток в сумi
147 193 тис. грн. Рiзниця яка виникла мiж сумою змiни нерозподiленого

прибутку (непокритого збитку) та отриманого у 2017 роцi прибутку
знайшла своє вiдображеннi в Звiтi про власний капiтал та складається з
нарахуванням амортизацiї на дооцiнку основних засобiв та визнанням
актуарного збитку.
Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства вугiльної
промисловостi України: наказом Мiнiстерства вугiльної промисловостi
України вiд 12.09.1996 року № 441 Державне пiдприємство Центральна
збагачувальна фабрика «Добропiльська» перетворено в ДВАТ центральна
збагачувальна фабрика «Добропiльська», яке вiдповiдно до наказу
Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 04.10.1997 року № 479
входило до складу вiдкритого акцiонерного товариства «Державна
холдингова компанiя «Донбасвуглезбагачення» на правах дочiрнього
пiдприємства. Центральну збагачувальну фабрику «Добропiльська»
вiдповiдно до наказу Фонду державного майна України № 2-ПДК вiд
26.03.2001 року перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство
«Центральна збагачувальна фабрика «Добропiльська».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 24.09.2009 року,
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА» ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ
«ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» було перейменоване у ВIДКРИТЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА
ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА».
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА
ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА» перейменовано у
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» вiдповiдно до вимог та положень Закон) України «Про акцiонернi
товариства» № 514-УI вiд 17.09.2008 року.
Станом на 31.12.2017 року Статутнiй фонд Товариства складав 20 777
тис. грн., його подiлено на 83107680 простих акцiй (номiнальною
вартiстю 0,25 грн. кожна) згiдно зi статутом. Всi акцiї перебувають в
обiгу, вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво
про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.05.2010 № 268/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу,
не вiдбувалося.
Згiдно з наданою довiдкою ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
УКРАЇНИ», сформованою на пiдставi зведеного реєстру власникiв акцiй
ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», в статутному капiталi ПАТ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» вiдсутнi корпоративнi права, якi
належать державi. Пакет акцiй ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» в
розмiрi 9,5625%, належить ВАТ "Державна холдингова компанiя
«Донбасвуглезбагачення», ця компанiя, вiдповiдно до вiдкритих даних
Єдиного державного реєстру, знаходиться у власностi держави Україна в
особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України.
Протягом 2017 року не вiдбувались змiни власникiв акцiй (їх часток),
яким належить бiльш як 10% статутного капiталу ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» - Генерального директора ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не знаходяться акцiї ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», тобто доля виконавчого органу ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не перевищує 5% у статутному капiталi ПАТ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».
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, за винятком
тих невiдповiдностей, якi зазначенi вище.
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м. Київ – 2018
Адресат
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» (далi – Товариство або ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»),
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 складання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705
«Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 (переглянутий) «Безперервнiсть дiяльностi»; МСА 260
(переглянутий) «Iнформацiйна взаємодiя з особами, що вiдповiдають за корпоративне управлiння»; МСА 720
(переглянутий) «Обов'язки аудитора щодо iншої iнформацiї» та поправок до окремих МСА, а саме: 210, 220, 230,
510, 540, 580, 600, 710.
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та
доповненнями, Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися Вимогами МСА.
Пiд час складання цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики
професiйних бухгалтерiв було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного
iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не
виникало.
1. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1.2.1. Думка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ» (ЕДРПОУ 00176472, мiсцезнаходження: Україна, 85000, Донецька обл., м. Добропiлля, вул. Київська, б.1), що
додається, яка включає: баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року, звiт про фiнансовi результати
(звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк, звiт про
власний капiтал за 2017 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Основа для висловлення думки iз
застереженням», фiнансова звiтнiсть, що додається, надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий
стан ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» на 31 грудня 2017 року, та її фiнансовi результати i рух грошових коштiв
за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
1.2.2. Основа для висловлення думки iз застереженням
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих
стандартiв описана у попередньому параграфi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно
фiнансової звiтностi». Ми незалежнi по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до вимог незалежностi, застосовними до
нашого аудиту фiнансової звiтностi в Українi, i Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних
стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс), i ми виконали нашi iншi етичнi обов'язки вiдповiдно до вимог, якi
застосовуються в Українi, i передбаченi Кодексом.

У примiтках до фiнансової звiтностi, компанiя не вiдобразила розкриття iнформацiї щодо загрози безперервно
продовжувати дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому в той час, як товариство розташовано в областi, яка
подiлена на пiдконтрольну та не пiдконтрольну територiю України, та в якiй проводитися Анти терористична
операцiя з використанням активного збройного протистояння.
На думку аудиторiв Товариство повинно подати та розкрити iнформацiю, яка дає користувачам фiнансової звiтностi
змогу оцiнити фiнансовi результати припиненої дiяльностi та вибуття непоточних активiв (або лiквiдацiйних груп).
Активи Товариства не вiдображенi в фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i належними, щоб служити пiдставою для
висловлення нашої думки.
1.2.3. 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. Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд
17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями, резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства.
Пiд час складання фiнансової звiтностi за рiк, який закiнчився 31.12.2017 р. керiвництво Товариства розглянуло
поправки, внесенi до МСФЗ та новi стандарти МСФЗ, якi введенi та дiють починаючи з 01.01.2017 року i вважає, що
вони не мають впливу на фiнансову звiтнiсть за 2017 рiк.
Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, коливання курсу нацiональної
валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на
результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.
Управлiнський персонал не iдентифiкував суттєвої невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв
здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому використовував припущення про безперервнiсть
функцiонування Товариства, як основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв.
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 за винятком додержання принципу справедливої вартостi 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 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 2017 рiк, згiдно вимог українського законодавства
Компанiєю було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд
07.02.2013 р № 73 (iз змiнами внесеними наказом Мiнфiну вiд 27.06.2013 р. №627 та наказом Мiнфiну вiд 08.02.2014
р. №48). Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов’язання, статтi доходiв
та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Компанiї та результатiв
її дiяльностi за 2017 рiк.
Слiд зауважити, що згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi
змiнами та доповненнями, Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2017р.
резервний капiтал у ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не створювався.
Остання оцiнка основних засобiв Товариства проводилась у 2011 роцi, в той час, як нормами МСФО передбачено
проведення оцiнки не рiдше 1-го разу на 3 роки, також слiд зауважити, що норма МСФО щодо регулярностi оцiнки
не знайшла свого вiдображення в Положеннi про облiкову полiтику. Товариство не виконало тестування своїх
активiв на предмет знецiнення, як того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв». В результатi цього,
аудитори не можуть пiдтвердити той факт, що активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за
справедливою вартiстю.
Вищезазначенi факти дають пiдставу аудитору модифiкувати свою думку у вiдповiдностi до МСА 705 «Модифiкацiї
думки у звiтi незалежного аудитора».
Станом на 31.12.2017 року у балансi Товариства вiдображенi нерозподiленi прибутки в т.ч. накопичений за
попереднi роки у сумi 450 084 тис. грн. У 2017 роцi Товариство отримало чистий прибуток в сумi 147 193 тис. грн.
Рiзниця яка виникла мiж сумою змiни нерозподiленого прибутку (непокритого збитку) та отриманого у 2017 роцi
прибутку знайшла своє вiдображеннi в Звiтi про власний капiтал та складається з нарахуванням амортизацiї на
дооцiнку основних засобiв та визнанням актуарного збитку.
Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України: наказом Мiнiстерства
вугiльної промисловостi України вiд 12.09.1996 року № 441 Державне пiдприємство Центральна збагачувальна
фабрика «Добропiльська» перетворено в ДВАТ центральна збагачувальна фабрика «Добропiльська», яке вiдповiдно
до наказу Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 04.10.1997 року № 479 входило до складу вiдкритого
акцiонерного товариства «Державна холдингова компанiя «Донбасвуглезбагачення» на правах дочiрнього
пiдприємства. Центральну збагачувальну фабрику «Добропiльська» вiдповiдно до наказу Фонду державного майна
України № 2-ПДК вiд 26.03.2001 року перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство «Центральна збагачувальна
фабрика «Добропiльська».
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 24.09.2009 року, ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА» ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ВIДКРИТОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ»

було перейменоване у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА
«ДОБРОПIЛЬСКА».
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ДОБРОПIЛЬСКА»
перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» вiдповiдно до вимог
та положень Закон) України «Про акцiонернi товариства» № 514-УI вiд 17.09.2008 року.
Станом на 31.12.2017 року Статутнiй фонд Товариства складав 20 777 тис. грн., його подiлено на 83107680 простих
акцiй (номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна) згiдно зi статутом. Всi акцiї перебувають в обiгу, вилучення акцiй не
вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28.05.2010
№ 268/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Згiдно з наданою довiдкою ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ», сформованою на пiдставi
зведеного реєстру власникiв акцiй ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», в статутному капiталi ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» вiдсутнi корпоративнi права, якi належать державi. Пакет акцiй ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» в розмiрi 9,5625%, належить ВАТ "Державна холдингова компанiя
«Донбасвуглезбагачення», ця компанiя, вiдповiдно до вiдкритих даних Єдиного державного реєстру, знаходиться у
власностi держави Україна в особi Мiнiстерства вугiльної промисловостi України.
Протягом 2017 року не вiдбувались змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 10% статутного
капiталу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».
У власностi одноосiбного виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» - Генерального директора ПАТ
«ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не знаходяться акцiї ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», тобто доля
виконавчого органу ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» не перевищує 5% у статутному капiталi ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ».
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, за винятком тих невiдповiдностей, якi зазначенi вище.
1.2.4. Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, згiдно з нашим професiйним судженням, були найбiльш значущими для
нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання були розглянутi в контекстi аудиту фiнансової
звiтностi в цiлому i при формуваннi нашої думки про цю звiтнiсть. Ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.
Ми виконали обов'язки, описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого
висновку, в тому числi по вiдношенню до цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур,
розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших
аудиторських процедур, в тому числi процедур, виконаних в ходi розгляду зазначених нижче питань, служать
пiдставою для висловлення нашої аудиторської думки про фiнансову звiтнiсть, що додається.
Знецiнення дебiторської заборгованостi
Iнформацiя про нарахований резервi на знецiнення дебiторської заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках
№10 до фiнансової звiтностi.
Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури вiдносно ключового
питання аудиту
У Компанiї є iстотнi залишки дебiторської заборгованостi на звiтну дату. Оцiнка керiвництвом можливостi
вiдшкодування цiєї заборгованостi є складною, в значнiй мiрi суб'єктивною i ґрунтується на припущеннях, зокрема,
на прогнозi здатностi клiєнтiв (покупцiв) Товариства проводити оплату за поставленi послуги. Таким чином, це
питання було одним з найбiльш iстотних для нашого аудиту. Ми проаналiзували iнформацiю, використану
Товариством для визначення знецiнення дебiторської заборгованостi, включаючи iнформацiю про iсторiю
погашення дебiторської заборгованостi, строковiй структурi дебiторської заборгованостi i застосовуваним рiвнями
нарахування резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi.
Визнання, оцiнка та розкриття подiй, якi можуть вплинути на здатнiсть Товариства безперервно продовжувати
дiяльнiсть
Вiдомостi про подiї та обставини, якi можуть вплинути на здатнiсть Товариства безперервно продовжувати свою
дiяльнiсть не знайшли свого вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi
Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури вiдносно ключового питання аудиту
У примiтках до фiнансової звiтностi, компанiя не вiдобразила розкриття iнформацiї щодо загрози безперервно
продовжувати дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому. ПАТ «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ» знаходиться
поза зоною бойових дiй. Цей регiон (Добропiльський район) не вiдноситься до зони АТО, та знаходиться за межами
лiнiї вiдводу важкого озброєння. Населений пункт не фiгурує в бойових зведеннях i заявах Українського уряду.
Товариство знаходиться на значнiй вiдстанi вiд зони бойових дiй. Однак не велика вiдстань вiд зони АТО та
знаходження Товариства в Донецькiй областi, яка подiлена на неконтрольовану та контрольовану територiю може
негативно впливати на господарську дiяльнiсть Товариства.
Нашi процедури включали в себе аналiз рiшень, винесених судами рiзних юрисдикцiй, обговорення даних питань з
Управлiнським персоналом. Був проаналiзований вплив проведення АТО на подальшi бiзнес-процеси. Була складена

карта можливих напрямкiв руху товариства та його активiв, а також майбутнiх грошових потокiв. Аудитори довели
до найвищого управлiнського персоналу свою точку зору, щодо необхiдностi вiдображення зазначених подiй та їх
впливу на безперервну дiяльнiсть Товариства у розкриттях до фiнансових звiтiв, однак керiвництвом було прийнято
рiшення не розкривати цю iнформацiю у примiтках.
Ми оцiнили адекватнiсть i повноту розкриття iнформацiї про нарахований резерв на знецiнення дебiторської
заборгованостi у фiнансовiй звiтностi, та встановили що зазначена iнформацiя розкрита у примiтках. Ми оцiнили
подiї та обставини, якi можуть вплинути на здатнiсть Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть та
з’ясували, що цi питання не знайшли свого вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi.
1.3. Вiдповiдальнiсть
1.3.1. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський 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».
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування Товариства.
1.3.2. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на
економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
В усiх прикладах звiту аудитора термiни «управлiнський персонал» та «тi, кого надiлено найвищими
повноваженнями» можуть у разi потреби замiнюватись iншими термiнами, прийнятними в контекстi правової
системи конкретної юрисдикцiї.
За обставин, якщо вiдповiдальнiстю управлiнського персоналу є складання фiнансової звiтностi, яка надає правдиву
та неупереджену iнформацiю, може використовуватися таке формулювання: «Управлiнський персонал несе
вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, i за таку...».?
iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази,
що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю;
отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю ;
оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи
iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї
продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми
повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити
компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час

проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього
контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми
визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення
можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi –
Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог МСА, зокрема до
МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть», МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi».
1.4. Наша методологiя аудиту
1.4.1. Методологiчнi аспекти
Наша методологiя аудиту передбачає визначення суттєвостi i оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi. Зокрема, ми проаналiзували, в яких областях керiвництво виносило суб'єктивнi судження, наприклад,
щодо значущих бухгалтерських оцiнок, що включало застосування припущень i розгляд майбутнiх подiй, з якими в
силу їх характеру пов'язана невизначенiсть. Ми також розглянули ризик обходу засобiв внутрiшнього контролю
керiвництвом, включаючи, крiм iншого, оцiнку наявностi ознак необ'єктивностi керiвництва, яка створює ризик
iстотного спотворення внаслiдок недобросовiсних дiй.
1.4.2. Суттєвiсть
На визначення обсягу нашого аудиту вплинуло застосування нами суттєвостi. Аудит призначений для отримання
достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Спотворення можуть
виникати в результатi шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо розумно очiкувати, що окремо
або в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Суттєвiсть на рiвнi фiнансової звiтностi Пiдприємства в цiлому: 4,5 (млн грн.), Що становить 1% вiд сукупного
значення виручки i джерел фiнансування.
Обсяг аудиторських процедур покриває в тому числi 79% виручки Пiдприємства i 99% загальної балансової вартостi
основних засобiв.
Ґрунтуючись на своєму професiйному судженнi, ми встановили певнi кiлькiснi пороговi значення для суттєвостi, в
тому числi для суттєвостi на рiвнi фiнансової звiтностi Компанiї в цiлому. За допомогою цих значень i з урахуванням
якiсних факторiв, ми визначили обсяг нашого аудиту, а також характер, термiни проведення i обсяг наших
аудиторських процедур i оцiнили вплив спотворень (взятих окремо i в сукупностi), при наявностi впливу таких, на
фiнансову звiтнiсть в цiлому .
Ми прийняли рiшення використовувати в якостi базового показника для визначення рiвня суттєвостi виручку, тому
що ми вважаємо, що саме цей базовий показник найбiльш повно характеризує результати дiяльностi Компанiї. Ми
встановили iстотнiсть на рiвнi 1%, що потрапляє в дiапазон прийнятних кiлькiсних порогових значень суттєвостi, якi
можна застосувати для пiдприємств, орiєнтованих на отримання прибутку, в данiй галузi.
1.4.3. Предмет аудиту
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, яка
включає:
- баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2017 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2017 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка складена з урахуванням
вимог МСФЗ. Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ було 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких
неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
Товариства.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на
суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що
вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
1.4.4. Концептуальна основа та правова база
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 аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть» вiд 21.12. 2017 року № 2258-VIII (надалi – ЗУ № 2258VIII);
- Мiжнародними стандартами контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг;
- Кодексом етики професiйних бухгалтерiв;
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно-правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з
цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
1.4.5. Визначення обсягу аудиту
Обсяг аудиту визначено нами таким чином, щоб ми могли виконати роботи в достатньому обсязi для висловлення
нашої думки про фiнансову звiтнiсть в цiлому з урахуванням географiчної та управлiнської структури Товариства,
якi використовуються в облiкових процесах i засобах контролю, а також з урахуванням специфiки галузi, в якiй
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi фiнансової iнформацiї окремих об’єктiв облiку. У тому випадку, якщо об’єкт
був визнаний нами значним, щодо його фiнансової iнформацiї нами проводився аудит, виходячи з рiвня суттєвостi,
встановленого для такого об’єкту.
У тому випадку якщо процедури, проведенi на рiвнi значного компонента, на наш погляд, не забезпечували нас
достатнiй обсяг аудиторських доказiв для висловлення думки про фiнансову звiтнiсть в цiлому, щодо iнших
компонентiв Компанiї ми проводили аналiтичнi процедури на рiвнi Компанiї та аудит окремих залишкiв по рахунках
i видiв операцiй.
Вибiр нами iнших компонентiв Компанiї для проведення аудиту окремих залишкiв по рахунках i видiв операцiй
проводився окремо для кожної статтi фiнансової звiтностi, включеної в обсяг аудиту, i залежав в тому числi вiд
таких факторiв як: рiвень аудиторських доказiв, отриманих вiд аудиту значних компонентiв, i рiвень концентрацiї
залишкiв по рахунках i видiв операцiй в структурi Компанiї. Крiм того, вибiр ряду iнших компонентiв ми змiнюємо
на циклiчнiй основi.
В цiлому аудиторськi процедури, виконанi нами на рiвнi значних i iнших компонентiв Компанiї, i включали в тому
числi детальнi тестування i тестування контролiв на вибiрковiй основi, забезпечили достатнiй, на наш погляд,
покриття щодо окремих показникiв фiнансової звiтностi.
Процедури були виконанi аудиторською групою iз залученням фахiвцiв у сферi облiку, методологiї МСФЗ, а також
експертiв в областi оцiнки основних засобiв.
За результатами процедур, проведених нами на вибiрковiй основi на рiвнi компонентiв Компанiї, аналiтичних та
iнших процедур на рiвнi Компанiї, а також процедур щодо процесу пiдготовки фiнансової звiтностi, на наш погляд,
нами були отриманi достатнi належнi аудиторськi докази для формування нашої думки щодо фiнансової звiтностi
Компанiї в цiлому.
1.5. Iнша iнформацiя
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає iнформацiю, що мiститься в
Рiчному звiтi, але не включає фiнансову звiтнiсть та наше аудиторський висновок про неї. Рiчний звiт, iмовiрно, буде
нам надано пiсля дати справжнього аудиторського висновку.
Наша думка про фiнансову звiтнiсть не поширюється на iншу iнформацiю, i ми не будемо надавати впевненiсть
будь-якiй формi щодо даної iнформацiї.
У зв'язку з проведенням нами аудиту фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в ознайомленнi з iншою
iнформацiєю i розглядi при цьому питання, чи є суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та консолiдованою
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими в ходi аудиту, i чи не мiстить iнша iнформацiя iнших
можливих iстотних спотворень.
2. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТIВ
Пiд час формування Звiту було встановлено вiдсутнiсть додаткових норм щодо пiдтвердження iншої фiнансової
звiтностi нiж була додана до цього Звiту.
Рiчний звiт емiтента, на дату складання цього Звiту ще не був складений, тому ми не висловлювали думку щодо
повноти та достовiрностi складання цього звiту.
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 07
березня 2018 повноваження Реєстрацiйної комiсiї переданi ТОВ «ОБ’ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ»

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

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

20

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювалися.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Інше (запишіть): Вiдсутнiсть судової заборони займати певнi посади та/або
займатись певними видами дiяльностi; Вiдстунiсть непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Членом Наглядової ради Товариства не може
бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства, а також особа,
щодо якої законодавство України мiстить вiдповiднi обмеження.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Порядок створення та дiяльностi
органiв управлiння ПАТ "ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ"
регулюється виключно Статутом
Товариства.

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

Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

-

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Оскiльки Емiтентом Ревiзiйна
комiсiя не обиралася, вiдповiдно,
перевiрка не проводилася.

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): Товариство не визначилось

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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
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
-

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

00176472

за КОАТУУ 1411500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

231

05.10

393

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
вул. Київська, буд. 1, м. Добропiлля,
Донецька обл., 85000

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

834

834

0

накопичена амортизація

1002

801

834

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

55325

22986

0

Основні засоби:

1010

101353

309115

0

первісна вартість

1011

169315

392931

0

знос

1012

67962

83816

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

4398

4463

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

161076

336564

0

Запаси

1100

5011

2307

0

Виробничі запаси

1101

4640

2306

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

371

1

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

285614

286938

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

10174

2606

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

266

853

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

107

226

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

6

5

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

8291

10043

0

Усього за розділом II

1195

309469

302978

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

470545

639542

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20777

20777

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

21620

17835

0

Додатковий капітал

1410

3

3

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

302605

450084

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

345005

488699

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

20475

23584

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

20475

23584

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

20475

23584

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

79069

81641

0

за розрахунками з бюджетом

1620

5704

14541

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

3058

6169

0

за розрахунками зі страхування

1625

297

460

0

за розрахунками з оплати праці

1630

1146

1677

0

за одержаними авансами

1635

8

25457

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

1883

2977

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

16958

506

0

Усього за розділом IІІ

1695

105065

127259

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

470545

639542

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Судак Надiя Григорiвна

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексiйвна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00176472

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

455295

375764

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 250760 )

( 233219 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

204535

142545

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

2436

13717

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 20160 )

( 16932 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 4290 )

( 3087 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

182521

136243

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

31

4

Інші доходи

2240

377

98

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 2801 )

( 2916 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 27 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

180128

133402

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-32935

-21755

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

147193

111647

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-3499

-4192

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-3499

-4192

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-3499

-4192

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

143694

107455

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

77608

81837

Витрати на оплату праці

2505

35461

26277

Відрахування на соціальні заходи

2510

7936

5424

Амортизація

2515

17977

13962

Інші операційні витрати

2520

136228

125738

Разом

2550

275210

253238

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

83107680

83107680

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

83107680

83107680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.77111

1.34340

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

1.77111

1.34340

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

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

Керівник

Судак Надiя Григорiвна

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00176472

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

576293

380037

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

5335

677

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

23

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

32

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1319

772

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 140619 )

( 169227 )

Праці

3105

( 26775 )

( 20017 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 8612 )

( 6954 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 69441 )

( 66741 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 29121 )

( 29711 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 24806 )

( 24751 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 15514 )

( 12279 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 97639 )

( 92625 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 2222 )

( 5758 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

237694

20170

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

34

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 237575 )

( 19400 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

( 788 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-237575

-20154

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

16338

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

( 16338 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-10000

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

119

16

Залишок коштів на початок року

3405

107

91

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

226

107

Примітки

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

Керівник

Судак Надiя Григорiвна

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексiївна

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ»

Підприємство

за ЄДРПОУ

00176472

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари, роботи,
послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за розрахунками з
оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 року (дiє з 19.03.2013 р) скасовано дiю п'яти

нацiональних стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та
затверджено НПБО - 1. Цим стандартом визначено мету,
склад та принципи пiдготовки фiнансової звiтностi.
Зазначений наказ надав можливiсть права вибору
заповнювання рiчної фiнансової звiтностi за формою
"Звiт про рух грошових коштiв ( за прямим методом)" або
"Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)".
При заповненнi форм рiчної фiнансової звiтностi
Товариством було обрано " Звiт про рух грошових коштiв
(за прямим методом)", таким чином форма " Звiт про рух
грошових коштiв (за не прямим методом) не
заповнювалась.
Керівник

-

Головний бухгалтер

-

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА
ЦЗФ»

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

00176472

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

20777

21620

3

0

302605

0

0

345005

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

20777

21620

3

0

302605

0

0

345005

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

147193

0

0

147193

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

-3499

0

0

-3499

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

-3499

0

0

-3499

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-3785

0

0

3785

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

-3785

0

0

147479

0

0

143694

Залишок на
кінець року

4300

20777

17835

3

0

450084

0

0

488699

Примітки

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

Керівник

Судак Надiя Григорiвна

Головний бухгалтер

Квик Тетяна Олексiївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1. Компанiя та її дiяльнiсть
ПАТ «ДТЕК Добропiльська ЦЗФ» (далi - Компанiя) було створене у 1952 роцi. Центральна
збагачувальна фабрика «Добропiльська» була збудована по проекту iнституту «Пiвденгiпрошахт»
для збагачення вугiлля марки «Г» ВО «Добропiллявугiлля» та ВО «Красноармiйсквугiлля».
Введена в експлуатацiю в 1952 роцi з проектною потужнiстью 1623,5 тисяч тон рядового вугiлля
за рiк. Як вiдкрите акцiонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Добропiльська»
засноване згiдно з наказом №441 Мiнiстерства вугiльної промисловостi України вiд 12.06.1996р.
шляхом перетворення державного пiдприємства ЦЗФ «Добропiльська», яке як дочiрнє
пiдприємство наказом №464 вiд 16.10.1996р. було введене до складу державної холдингової
компанiї «Добропiллявугiлля», вiдповiдно до Указiв Президента України №210 вiд 15.06.1993р.
«Про корпоратизацiю пiдприємств» та № 116 вiд 07.02.1996р. «Про структурну перебудову
вугiльної промисловостi» та з наказом № 479 вiд 04.10.1999р. входить як дочiрнє пiдприємство до
ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення». У 2009 роцi у зв'язку з продажем пакету акцiй ВАТ «ЦЗФ
«Добропiльська» вийшло зi складу ВАТ «ДХК «Донбасвуглезбагачення». В теперiшнiй час у
статутному капiталi Товариства вiдсутнi корпоративнi права, якi належать державi. Згiдно
вимогам дiючого законодавства та рiшенню загальних зборiв акцiонерiв вiд 31.03.2011 року
10.04.2011 року Товариство перереєстровано у ПАТ «ДТЕК Добропiльська ЦЗФ».
Дата державної реєстрацiї Товариства 19.04.2002р., дата запису 26.04.2005р., номер запису 1 260
1200000000085 органiзацiйно-правова форма – Публiчне акционерне товариство , країна
реєстрацiї-Україна Компанiя зареєстрована та фактично знаходиться за адресою: вул.
Київська,буд.1, м.Добропiлля, Донецька область, Україна.
2. Умови, в яких працює Компанiя
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у
тому числi вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi переживала нестiйкiсть з багато
кiлькiсними протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення
державної економiки, волатильностi фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти
по вiдношенню до iнших iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк України,
серед iнших мiр, вводив певнi обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку.
Полiтична ситуацiя в 2014 року також була нестабiльна, зi змiнами у Парламентi та перевиборами
Президента.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi може мати рiзнi тлумачення, та дуже часто
змiнюється. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, яких вживає Уряд, а також вiд змiн у податковiй,
юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Для визначення резервiв на знецiнення керiвництво бере до уваги економiчнi фактори, що
iснували на кiнець звiтного перiоду. Резерви на знецiнення дебiторської заборгованостi
визначаються за допомогою аналiзу її вiкової структури та аналiзу платоспроможностi окремих
дебiторiв. Такий пiдхiд базується на визначеннi збиткiв вiд знецiнення у звiтному перiодi на основi
минулих подiй, та забороняє визнавати збитки, якi б могли виникнути у результатi майбутнiх
подiй, незалежно вiд вiрогiдностi таких майбутнiх подiй.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку України, а
також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан
Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення
стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних намiрах керiвництва Компанiї. У випадку нестачi обiгових коштiв для забезпечення

операцiйної дiяльностi i виконання поточних зобов’язань необхiдне фiнансування може буде
залучене вiд пов’язаних компанiй, що дозволить забезпечити стабiльне функцiонування
Товариства протягом i бiльше одного року, починаючи зi звiтної дати.
Компанiя знаходиться поза зоною бойових дiй. Регiон розташування (Добропiльський район
Донецької областi) не вiдноситься до зони АТО та знаходиться за межами лiнiї вiдводу важкого
озброєння. Товариство знаходиться на значнiй вiдстанi вiд зони бойових дiй. На дату пiдписання
фiнансової звiтностi пiдстав i погроз втрати контролю над операцiйною дiяльнiстю i активами
керiвництво не вбачає.
3. Основнi принципи облiкової полiтики
3.1. Основа пiдготовки iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть Компанiї на 31 грудня 2017 року була пiдготовлена у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Концептуальною основою є МСФЗ вiдповiдно до ЗУ « Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi»
3.2. Використання оцiнок
Для пiдготовки даної фiнансової iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ необхiдно, щоб
керiвництво робило оцiнки та припущення, якi впливають на зазначенi у звiтностi результати
дiяльностi i фiнансовий стан. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на
минулому досвiдi та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, яке при iснуючих
обставинах вважається обґрунтованим. Облiковi оцiнки, за визначенням, рiдко збiгаються з
фактичними результатами.
3.3. Перерахунок iноземної валюти
(A) Функцiональна валюта та валюта звiтностi
Статтi, показанi у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ Компанiї,
оцiнюються з використанням валюти первинної економiчного середовища, в якiй Компанiя
працює. Фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ представлена в гривнi, яка
також є валютою подання Компанiї.
(B) Операцiї та залишки
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за обмiнним курсом Нацiонального банку України
(«НБУ»), встановленим на дату операцiї. Курсовi рiзницi, що виникають у результатi проведення
операцiй в iноземнiй валютi, включаються до звiту про фiнансовi результати на пiдставi обмiнного
курсу, дiючого на дату здiйснення операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються в гривнi за офiцiйним
курсом НБУ на звiтну дату. Доходи або збитки, що виникають внаслiдок курсової рiзницi при
переоцiнцi активiв i зобов'язань, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за рiк.
3.4. Основнi засоби
Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Справедлива вартiсть була
визначена незалежним оцiнювачем. Для проведення переоцiнок Компанiя залучає зовнiшнiх
незалежних оцiнювачiв. Оскiльки бiльшiсть основних засобiв Компанiї є вузькоспецiалiзованими,
вони оцiнюються за методом амортизованої вартостi замiщення. При проведеннi оцiнки по цьому
методу оцiнювачi застосовували такi важливi професiйнi судження i оцiнки:
Вибiр джерел iнформацiї для аналiзу витрат на створення активiв (фактичнi витрати, нещодавно
понесенi Компанiєю, спецiалiзованi довiдковi матерiали i довiдники, оцiнки вартостi створення
рiзних видiв устаткування i так далi);
Професiйнi судження вiдносно рiвня пiдсумовування, застосованого для оцiнки (вартiсть окремих
матерiалiв або робiт або вартiсть спорудження усього об'єкту основних засобiв);
Визначення порiвняльних даних для визначення вартостi замiщення деякого устаткування, а також
вiдповiдних коригувань, необхiдних для облiку вiдмiнностей мiж технiчними характеристиками i
станом нового i iснуючого устаткування;
Метод кривих Айова, застосований для розрахунку фiзичного зносу основних засобiв, i метод
кривих Маршалла i Свифта, застосований для розрахунку фiзичного зносу об'єктiв

iнфраструктури;
Метод дисконтування грошових потокiв i порiвняльний метод, якi застосовувалися для розрахунку
економiчного застарювання основних засобiв.
Основнi засоби облiковуються за мiнусом накопиченого зносу та резерву на знецiнення, де
необхiдно.
У момент визнання, об'єкти основних засобiв роздiляються на компоненти, що представляють
собою об'єкти iз значною вартiстю, яка може бути вiднесена на витрати протягом рiзних
амортизацiйних перiодiв.
Витрати, пов'язанi iз замiною компонента основних засобiв, який облiковується окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть компонента, що замiнюється, списується. Iншi подальшi
витрати капiталiзуються тiльки в разi, якщо вони збiльшують майбутнi економiчнi вигоди вiдданої
одиницi основних засобiв. Всi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати як витрати
по мiрi їх здiйснення.
Визнання основних засобiв припиняється у разi їх вибуття або в разi, якщо не очiкується
отримання майбутнiх економiчних вигод вiд подальшого їх використання. Прибуток та збитки вiд
вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв з балансовою
вартiстю цих основних засобiв i включаються до звiту про фiнансовi результати.
У звiтi про фiнансовi результати амортизацiя розраховується з використанням прямолiнiйного
методу протягом термiну експлуатацiї окремих активiв. Нарахування амортизацiї починається з
дня придбання активу або, у вiдношеннi самостiйно створених активiв, з моменту завершення
створення активу i його готовностi до експлуатацiї. Очiкуванi термiни експлуатацiї наведено
нижче:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди вiд 10 до 50
Виробниче обладнання вiд 2 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 2 до 15
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя отримала б у даний час вiд
вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби актив вже був у тому вiцi i в тому станi,
якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Компанiя має намiр використовувати актив
до кiнця його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на
кожну звiтну дату.
Незавершене будiвництво являє собою основнi засоби, будiвництво яких ще не завершено.
Амортизацiя не нараховується на такi активи до їх введення в експлуатацiю. Незавершене
будiвництво включає передоплати капiтальних витрат.
3.5. Знецiнення активiв
Активи, якi мають необмежений термiн корисного використання не пiдлягають амортизацiї, але
тестуються щорiчно на предмет знецiнення. У разi будь-яких подiй або змiни обставин, якi
вказують на те, що вiдшкодування повної балансової вартостi може стати неможливим, активи, якi
амортизуються, аналiзуються на предмет їх можливого знецiнення. Збиток вiд знецiнення
визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану суму.
Вiдшкодовується сума активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж
або вартiсть використання, залежно вiд того, яка з них вища. Для розрахункiв можливого
знецiнення активи групуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують окремо розрiзняннi грошовi
потоки (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi кошти).
3.6. Класифiкацiя фiнансових активiв
Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи за такими групами: за справедливою вартiстю через
фiнансовий результат; утримуванi до погашення; виданi позики та дебiторська заборгованiсть; та
фiнансовi iнструменти для подальшого продажу.
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної
ринкової iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно

обґрунтоване судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди
виражають суми, якi Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї. Балансова вартiсть
грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської
заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю
погашення цих iнструментiв.
Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Пiдприємство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових
iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень : котирування (незкоригованi) на активних ринках iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану
справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, не є спостережуваними на ринку.
Станом на 31 грудня 2017 Компанiя не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю.
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю через фiнансовий результат - це торговi фiнансовi
активи та активи, вiднесенi до категорiї «за справедливою вартiстю через фiнансовий результат» у
момент виникнення. Торговi iнвестицiї - це цiннi папери або iншi фiнансовi активи, купленi для
отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань цiни або маржi дилера, або фiнансовi
активи, включенi в портфель, де є тенденцiя отримання короткострокового прибутку. Компанiя
вiдносить фiнансовi активи до категорiї торгових iнвестицiй, якщо вона має намiр продати їх
незабаром пiсля придбання. Торговi iнвестицiї не переводяться з цiєї категорiї в iншi категорiї,
навiть якщо намiри Компанiї в подальшому змiнюються.
Позики та дебiторська заборгованiсть - це позики та дебiторська заборгованiсть, утворенi
Компанiєю шляхом надання грошових коштiв, товарiв, робiт, послуг безпосередньо боржниковi,
крiм позик та дебiторської заборгованостi, створених з намiром продажу негайно або в короткий
термiн. Виданi позики та дебiторська заборгованiсть складаються переважно з дебiторської
заборгованостi з основної дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi, крiм придбаних позик, а
також з векселiв, придбаних в момент початкового випуску.
Iнвестицiї до термiну погашення - це непохiднi фiнансовi активи з певними або обумовленими
платежами та фiксованими термiнами погашення, якi керiвництво Компанiї має намiр i
можливiсть утримувати до строку їх погашення. Керiвництво класифiкує iнвестицiйнi цiннi
папери як утримуванi до погашення при їх первiсному визнаннi, а потiм перевiряє доречнiсть такої
класифiкацiї на кожну звiтну дату. Фiнансовi iнструменти Компанiї, утримуванi до погашення,
складаються в основному з векселiв.
Всi iншi фiнансовi активи включенi в категорiю доступнi для продажу.
У Примiтках 3.7 та 3.8 описана облiкова полiтика первiсного визнання та подальшої оцiнки
фiнансових iнструментiв, iснуючих у Компанiї на звiтну дату.
3.7. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат,
спочатку облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi активи первiсно визнаються
за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при
початковому визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при початковому
визнаннi враховується тiльки при виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю та цiною
операцiї, яку можуть пiдтвердити поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи
оцiнки, при застосуваннi яких використовуються тiльки наявнi доступнi ринковi данi. Iнвестицiї
для подальшого продажу показанi за справедливою вартiстю.
3.8. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв
Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть i активи, утримуванi до
погашення, оцiнюються за амортизованою вартiстю мiнус збиток вiд знецiнення. Амортизована
вартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки. Премiї та знижки,
включаючи початковi витрати на проведення операцiї, включаються до балансової вартостi

вiдповiдного iнструмента та амортизуються на пiдставi ефективної процентної ставки
iнструменту.
Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у випадках, коли iснує об'єктивне
свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати повну суму заборгованостi вiдповiдно до
початковими умовами. Сума резерву являє собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
поточною вартiстю оцiночних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною
ефективною процентною ставкою. Сума резерву визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.9. Припинення визнання фiнансових активiв
Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи вибули або права на грошовi
потоки вiд них закiнчилися iншим чином, (б) Компанiя передала, в основному, всi ризики та
вигоди володiння або (в) Компанiя не передавала i не зберiгала в значнiй мiрi всi ризики та вигоди
володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, коли Компанiя не має практичної
можливостi повнiстю продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому додатковi
обмеження на продаж.
3.10. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок. Поточний
податок на прибуток врахований у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ у
вiдповiдностi з українським законодавством, яке дiє на звiтну дату. Витрати з податку на прибуток
визнаються у звiтi про фiнансовi результати, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй,
врахованим у поточному або iнших перiодах безпосередньо у складi капiталу. Поточний податок це сума, яку, як очiкується, потрiбно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо
оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного або попереднiх перiодiв. Iншi податки, крiм
податку на прибуток, показанi у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань вiдносно
перенесених з минулих перiодiв податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдповiдно до винятку при первiсному визнаннi, вiдстроченi податки не визнаються у вiдношеннi
тимчасових рiзниць при початковому визнаннi активу або зобов'язання в разi операцiї, яка при її
первiсному облiку не впливає нi на бухгалтерський, нi на податковий прибуток. Залишки
вiдстроченого податку оцiнюються за ставками оподаткування, що дiють або плануються до
введення в дiю на звiтну дату i якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодах, коли буде
сторнирована тимчасова рiзниця або використаний перенесений податковий збиток. Вiдстроченi
податковi активи для цiлей оподаткування тимчасових рiзниць, що вiднiмаються, та перенесеним з
попереднiх перiодiв податковим збиткiв визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує впевненiсть у
тому, що в наявностi буде оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна буде реалiзувати
вiд'ємники суми.
3.11. Товарно-матерiальнi запаси
Товарно-матерiальнi запаси обраховуються по найменшiй з первiсної вартостi та чистої вартостi
реалiзацiї. Вартiсть вугiлля визначається на основi середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших
матерiалiв - за цiнами перших закупiвель (метод ФIФО). Первiсна вартiсть готової продукцiї
включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi
виробничi накладнi витрати, розрахованi на основi нормативної виробничої потужностi, але не
включає витрат за позиками. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову цiну реалiзацiї
запасiв в ходi господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на доведення запасiв до
завершеного стану та витрат на збут.
3.12. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть враховується за амортизованою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення.
3.13. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi та грошовi кошти на банкiвських
рахунках до запитання.
3.14. Дивiденди

Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони
оголошенi до або на звiтну дату.
3.15. Податок на додану вартiсть
ПДВ в Українi стягується за трьома ставками: 20% при продажу на територiї Українi та iмпортi
товарiв, робiт чи послуг, 0% при експортi товарiв та виконаннi робiт або наданнi послуг за межi
України, 7% по операцiям з постачання та ввезення на митну територiю України лiкарських
засобiв. Податкове зобов’язання з ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний
перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту або на дату надходження коштiв вiд
клiєнта залежно вiд того, яка подiя вiдбулася ранiше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку
платник податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звiтний перiод. Право на
податковий кредит з ПДВ виникає в момент отримання податкової накладної, яка видається в
момент надходження оплати постачальнику або в момент отримання товарiв, робiт, послуг
залежно вiд того, яка подiя вiдбувається ранiше. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської
заборгованостi був створений резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою
заборгованостi, включаючи ПДВ.
У 2010 роцi був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно якому передбачалося зниження
базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 року з 20% до 17%. В груднi 2013 року було ухвалено Закон
«Про внесення змiн до Податкового кодексу України» який переносить зниження базової ставки
ПДВ на 2015 рiк. У березнi 2014 року був прийнятий закон вiд 27.03.2014 №1166-VII «Про
запобiгання фiнансової катастрофи та створення передумов економiчного зростання в Українi»,
яким було скасовано зниження базової ставки ПДВ та додатково введена ставка 7 % по операцiям
з постачання та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв.
3.16. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
облiковуються за вартiстю, що амортизується з використанням методу ефективної процентної
ставки.
Кредиторської заборгованостi на дату звiтностi, номiнованої в iноземнiй валютi немає.
3.17. Резерви за зобов'язаннями
Резерви за зобов'язаннями визнаються у випадках, коли у Компанiї є поточнi юридичнi або
передбачуванi зобов'язання, що виникли в результатi минулих подiй, коли iснує ймовiрнiсть
вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за зобов'язаннями, i їх суму можна розрахувати з
достатнiм ступенем точностi. Коли iснує декiлька схожих зобов'язань, ймовiрнiсть того, що буде
потрiбен вiдтiк грошових коштiв для їх погашення, визначається для всього класу таких
зобов'язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошей у вiдношеннi будь-якої
позицiї, що включена в один i той же клас зобов'язань, невелика.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодований, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається як окремий актив, причому тiльки у випадках, коли
вiдшкодування у значнiй мiрi гарантоване.
3.18. Умовнi активи i зобов'язання
Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ. Вони
вiдображаються в примiтках тiльки в тих випадках, коли iснує ймовiрнiсть отримання
економiчних вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй iнформацiї спецiального призначення за МСФЗ
до тих пiр, поки не з'явиться ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв для того, щоб розрахуватися за
зобов'язаннями, i їх суму можна буде розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Умовнi
зобов'язання вiдображаються в примiтках, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що
передбачають економiчнi вигоди, є вiддаленою.
3.19. Визнання доходiв
Компанiя надає послуги по збагаченню вугiлля. Виручка вiд реалiзацiї послуг визнається в тому
звiтному перiодi, в якому цi послуги були наданi, виходячи з завершеностi конкретної операцiї.
Ступiнь завершеностi оцiнюється на основi фактично наданої послуги як частка вiд загального

обсягу послуг, якi мають бути наданi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю коштiв, якi
отриманi або повиннi бути отриманi, за вирахуванням вiдповiдного ПДВ.
3.20. Визнання витрат
Витрати облiковуються за методом нарахувань.
3.21. Оренда
Оренда, при якiй значна частина ризикiв та винагород вiд володiння майном належить
орендодавцю, визнається операцiйною орендою. Платежi, зробленi в рамках договорiв операцiйної
оренди (за винятком будь-яких винагород, отриманих вiд орендодавця), включаються до звiту про
фiнансовi результати, з використанням прямолiнiйного методу, протягом строку оренди.
3.22. Винагороди працiвникам
Винагороди працiвникам. План iз встановленими внесками. Компанiя здiйснює передбаченi
законом єдинi соцiальнi внески до Пенсiйного фонду України за своїх працiвникiв. Внески
розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдносяться на витрати
по мiрi їх здiйснення. До складу витрат на оплату працi у звiтi про фiнансовi результати включено
пенсiї, що виплачуються на розсуд Компанiї, та iншi пенсiйнi пiльги.
Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь в
обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає
достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на
пенсiю на певних умовах. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз
встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз
встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високоякiсними корпоративними
облiгацiями, деномiнованими у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i строк погашення
яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, що
виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший
сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.
Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
3.23 Зобов'язання з пенсiйного забезпечення.
На 31 грудня 2017 року Компанiя оцiнює зобов'язання з пенсiйного забезпечення, використовуючи
ставку дисконтування 12,85%, зростання заробiтної плати 13,66% до 2021 року та 5% з 2022 року i
коефiцiєнт плинностi персоналу 10%. Аналiз чутливостi загальної суми зобов'язань з пенсiйного
забезпечення до змiн ключових допущень актуарiя на 31 грудня 2017 року був наступним:
Змiни в допущеннях Вплив на суму зобов'язань
Ставка дисконтування Збiльшення / зменшення на 1% Зменшення на 7,36 % / збiльшення на 8,48
%
Зростання заробiтної плати Збiльшення / зменшення на 1% Збiльшення на 5,29 % / зменшення на
4,68 %
Iнфляцiя Збiльшення / зменшення на 1% Збiльшення на 2,36 % / зменшення на 2 16 %
Плиннiсть персоналу Збiльшення / зменшення на 1% Збiльшення на 0,14 % / зменшення на 0,13 %
4. Прийняття нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були
прийнятi Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2017
року або пiсля цiєї дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
? Змiни до МСБО (IAS) 7: "Iнiцiатива з розкриття iнформацiї" Змiнений МСБО (IAS) 7 вимагає
розкриття iнформацiї щодо узгодження руху зобов'язань, що виникають в наслiдок фiнансової
дiяльностi.
? Змiни до МСБО (IAS) 12: Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими
збитками. У змiнах були викладенi вимоги щодо визнання вiдстрочених податкових активiв за

нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Суб'єктовi господарювання необхiдно
визнати вiдстрочений податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають внаслiдок
дисконтування грошових потокiв за борговими iнструментами за ринковими процентними
ставками, навiть якщо вiн очiкує тримати iнструмент до погашення, i жоден податок не буде
сплачений пiсля отримання основної суми боргу. Економiчна вигода, яка втiлюється в
вiдстроченому податковому активах, виникає внаслiдок здатностi власника боргового iнструменту
досягти майбутнiх прибуткiв (незважаючи на наслiдки дисконтування), не сплачуючи податки на
цi прибутки. Вищезазначена поправка не мала суттєвого впливу на фiнансову звiтнiсть.
Наступнi новi стандарти, що стосуються фiнансової звiтностi, були виданi, але не були схваленi
Європейським Союзом:
? Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ на 2014-2016 роки (випущено 8 грудня 2016 року та
застосовується до рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2017 року та 1 сiчня 2018
року);
? Iнтерпретацiя IFRIC 22 «Розгляд операцiй з авансових платежiв в iноземнiй валютi» (випущена 8
грудня 2016 року та застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати);
? Iнтерпретацiя IFRIC 23 «Невизначенiсть щодо податкових витрат» (випущена 7 червня 2017 р. та
застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 або пiсля 1 сiчня 2019 р.);
? Щорiчне вдосконалення стандартiв МСФЗ на 2015-2017 роки (випущено 12 грудня 2017 року та
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi новi стандарти, що стосуються складання фiнансової звiтностi, були виданi та схваленi
Європейським Союзом, але не були чинними для фiнансових перiодiв, що починаються 1 сiчня
2017 року або пiсля цiєї дати:
? МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року та застосовується до
рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
Новий стандарт МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", виданий Правлiнням у липнi 2014 року,
є обов'язковим для застосування за перiоди, що починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати. Стандарт замiнює МСБО (IAS) 39, який ранiше регулював операцiї з фiнансовими
iнструментами. Основнi характеристики нового стандарту:
Фiнансовi активи повиннi бути класифiкованi у три категорiї:
- Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за амортизованою вартiстю;
- Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд
(FVOCI);
- Фiнансовi активи, якi будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки
як прибуток або збиток ( FVPL).
Класифiкацiя боргових iнструментiв базується на бiзнес-моделi суб'єкта господарювання по
управлiнню фiнансовими активами та/або на грошових потоках за контрактами, якi представляють
собою виключно виплати основної суми та вiдсоткiв (SPPI).
Якщо борговий iнструмент призначений для погашення, то вiн може вiдображатися за
амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає вимогам SPPI. Борговi iнструменти, що
вiдповiдають вимогам SPPI, якi зберiгаються у портфелi, де суб'єкт господарювання має обидвi
цiлi - для збору грошових потокiв з активу та продажу активу, можуть бути класифiкованi як
FVOCI. Фiнансовi активи, якi не мiстять грошових потокiв, якi є SPPI, повиннi оцiнюватися за
FVPL (наприклад, похiднi фiнансовi iнструменти). Вбудованi похiднi iнструменти бiльше не
вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, але будуть включенi в оцiнку стану SPPI.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити безповоротний вибiр, щоб представити змiни у справедливiй вартостi в
iнших сукупних доходах за умови, що iнструмент не буде розмiщений для торгiвлi. Якщо
iнструмент власного капiталу зберiгається для торгiвлi, змiни справедливої вартостi
вiдображаються у складi прибутку або збитку.
Стандарт також регулює облiк хеджування i надає чiткi правила для розрахунку резерву на збитки.
Керiвництво розглянуло всi фiнансовi iнструменти згiдно з новими моделями класифiкацiї та

оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань пiсля первiсного визнання. Вони були перевiренi як за
допомогою тесту бiзнес-моделi, так i SPPI. Керiвництво перевiрило фiнансовi активи на iншi
фундаментальнi змiни - впровадження моделi "очiкуваних кредитних втрат", яка в основному
зосереджується на ризику того, чи не буде збитку, якщо iнструмент стане дефолтним. Пiд час
попереднього аналiзу керiвництво не визначило жодного фiнансового iнструмента, який змiнить
свою класифiкацiю через нову вимогу МСФЗ (IFRS) 9 на основi бiзнес-моделi та тесту SPPI. Проте
реалiзацiя моделi очiкуваного кредитного збитку призведе до збiльшення збиткiв вiд знецiнення.
Це пов'язано з тим, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 Компанiя зобов'язана накопичувати резерви на
суми, якi ранiше були поза аналiзом сумнiвних боргiв за правилами облiкової полiтики. Зокрема,
це стосується фiнансових активiв пов'язаних сторiн та нових фiнансових активiв вiд третiх сторiн.
Керiвництво має намiр завершити свою оцiнку протягом першої половини 2018 року. На дату
пiдписання фiнансової звiтностi за початковою оцiнкою керiвництва додаткова сума резервiв у
зв’язку з вимогами IFRS 9 складає 8 049 тис грн.
Компанiя застосовуватиме новi правила ретроспективно з 1 сiчня 2018 р. з практичними умовами,
дозволеними згiдно iз стандартом, та враховує вплив нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня
2018 р. Порiвняльнi показники на 2017 рiк не будуть перерахованi.
? МСФЗ (IFRS) 15 - Доходи вiд контрактiв з клiєнтами (випущений 28 травня 2014 року та
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
? Пояснення до МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд контрактiв з клiєнтами" (випущений 12 квiтня 2016
року та застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
З 1 сiчня 2018 року Компанiя зобов'язана застосувати МСФЗ 15 "Дохiд вiд контрактiв з
клiєнтами". Новi вимоги стандарту визначають бiльш розширенi вимоги щодо розкриття складних
операцiй, якi складаються з декiлькох елементiв (зобов’язань) . Новий стандарт запроваджує
основний принцип, згiдно з яким дохiд повинен визнаватися, коли товари або послуги
передаються замовнику за цiною операцiї. Будь-якi комплектуючi товари або послуги
(компоненти), якi є вiдокремленими зобов’язаннями, повиннi бут визнаватися окремо, а будь-якi
знижки на контрактну цiну, як правило, повиннi бути розподiленi на окремi елементи. Коли
визнання залежить вiд будь-якої причини, необхiдно визнати мiнiмальнi суми, якщо вони не
мають суттєвого ризику змiни. Витрати на укладання договорiв з клiєнтами повиннi бути
капiталiзованi i амортизуються протягом перiоду, коли вигоди будуть отриманi вiд договору.
МСФЗ (IFRS) 15 також включає сукупний набiр вимог щодо розкриття iнформацiї, який призведе
до того, що суб'єкт господарювання надаватиме користувачам фiнансовi звiти з повною
iнформацiєю про характер, суму, термiни та невизначенiсть доходiв та грошових потокiв, що
виникають в результатi контрактiв суб'єкта господарювання з клiєнтами.
Керiвництво розглянуло ряд типових договорiв купiвлi-продажу, що використовуються для потоку
доходiв. З урахуванням специфiки бiзнес дiяльностi Компанiї, структури продажiв i найближче
майбутнє розвитку бiзнесу, Керiвництво не очiкує, що договори купiвлi-продажу з численними
зобов'язаннями будуть звичайною практикою для бiзнесу. Отже, менеджмент не вважає, що МСФЗ
15 принесе суттєвi змiни в правилах визнання продажу, i тому не очiкує, що новий стандарт може
суттєво вплинути на фiнансовi звiти. Тим не менш, менеджмент регулярно переглядає змiни в
бiзнесi, i всi новi або незвичайнi операцiї розглядаються окремо для належного поводження,
визнання та розкриття iнформацiї в фiнансових звiтах.
З метою переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 15. Група прийняла рiшення застосувати
метод, що використовує модифiкований ретроспективний пiдхiд, який означає, що кумулятивний
вплив прийняття буде визнаний у складi нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року i
що порiвняльнi данi не будуть перерахованi. Керiвництво оцiнило, що можливе коригування
залишку нерозподiленого прибутку станом на 1 сiчня 2018 року не буде мати суттєвого впливу.
МСФЗ (IFRS) 16 - "Оренда" (виданий 13 сiчня 2016 року та застосовується до рiчних перiодiв, що
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, можливе дострокове використання).
Будь який договiр оренди призводить до того, що лiзингоодержувач отримує право
використовувати актив на початку лiзингу та, якщо оренднi платежi здiйснюються з часом, також
отримувати фiнансування. Вiдповiдно, МСФЗ (IFRS) 16 виключає класифiкацiю лiзингу як
операцiйного або фiнансового, як того вимагає МСБО (IAS) 17, а, навпаки, запроваджує єдину

модель облiку лiзингоодержувача.
Лiзингоодержувачи визнаватимуть:
(a) активи та зобов'язання за всiма видами оренди строком понад 12 мiсяцiв, за виключенням якщо
актив має низьку вартiсть; i
(б) амортизацiю лiзингових активiв окремо вiд процентiв за договорами лiзингу у звiтi про
прибутки та збитки.
МСФЗ (IFRS) 16 суттєво не змiнює вимоги бухгалтерського облiку лiзингодавця в порiвняннi з
МСБО (IAS) 17. Таким чином, лiзингодавець продовжує класифiкувати лiзинг як операцiйну
оренду або фiнансову оренду та по-рiзному облiковувати цi два види оренди.
МСФЗ (IFRS) 16 вимагатиме аби Компанiя визнавала у балансi активи, отриманi в оперативну
оренду, та пов'язанi з ними зобов'язання щодо лiзингу. Хоча поточнi рiчнi зобов'язання щодо
операцiйної оренди несуттєвi,
Компанiя все ще оцiнює вплив МСФЗ (IFRS) 16. Менеджмент буде проводити бiльш детальний
аналiз та розкриватиме вплив нового стандарту в фiнансових звiтах за рiк, що закiнчиться 31
грудня 2018 року, що буде порiвняльним перiодом протягом року, коли цей стандарт буде
прийнято. Керiвництво має намiр застосувати спрощений перехiдний пiдхiд i не буде
перераховувати порiвняльнi суми за рiк до прийняття.
Продовження тексту приміток
5. Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками
Пiдхiд Групи ДТЕК, до якої належить Товариство, до ризик-менеджменту передбачає комплексну
систему внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, засновану на стратегiчному та
поточному плануваннi. У складi органiзацiйної структури Групи функцiонує Департамент з
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Функцiя ризик-менеджменту представлена в
Групi як на рiвнi корпоративного центру, так i на рiвнi пiдприємств.
Пiдходи до управлiння ризиками унiфiкованi i iдентичнi на всiх пiдприємствах (єдиний пiдхiд до
оцiнки та аналiзу ризикiв, єдинi принципи страхування, єдинi вимоги до системи внутрiшнього
контролю в процесах). Група систематично виявляє i оцiнює ризики, що впливають на досягнення
стратегiчних та операцiйних цiлей, оцiнка ризикiв також може додатково проводитись у випадках
суттєвих змiн зовнiшнього середовища або стратегiї. Менеджмент поiнформований i розумiє, як
ризики впливають на досягнення цiлей пiдприємств та Групи в цiлому. Усi рiшення приймаються з
урахуванням iснуючих i потенцiйних загроз i можливостей.
Товариство придiляє особливу увагу монiторингу i мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв - реалiзуються
програми зi зниження операцiйних витрат i пiдвищенню ефективностi виробничих процесiв,
розроблено плани лiквiдацiї аварiйних ситуацiй.
В областi операцiйної дiяльностi прiоритетним є управлiння ризиками, пов'язаними з охороною
працi, навколишнього середовища, забезпеченням безперебiйної дiяльностi.
З метою зниження наслiдкiв реалiзацiї операцiйних ризикiв активно використовується
страхування. У Компанiї розроблена концепцiя страхового захисту, реалiзацiю якої централiзовано
для всього бiзнесу здiйснює пiдроздiл, що забезпечує єдиний методологiчний пiдхiд при взаємодiї
зi страховим ринком i дозволяє оптимiзувати величину страхових вiдрахувань.
Система страхування забезпечує захист iнтересiв включає добровiльне страхування (страхування
майна, покриття збиткiв у разi перерви виробничої дiяльностi, медичне страхування, КАСКО
тощо), а також виконання вимог з обов'язкових видiв страхування. При органiзацiї страхового
захисту враховується повнота покриття, оптимальнiсть умов страхування та надiйнiсть
розмiщення ризикiв.
Для зниження ризику лiквiдностi здiйснюється диверсифiкацiя в розрiзi контрагентiв та
оптимiзацiя умов договорiв у частинi термiнiв оплати, реалiзуються програми зi зниження
операцiйних витрат (якi, в тому числi, ведуть до пiдвищення ефективностi процесiв Товариства).
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом пiдтримки заданого рiвня абсолютної
лiквiдностi. У Компанiї запроваджено механiзм планування та управлiння рухом грошових коштiв,
який дозволяє оперативно реагувати на змiни у зовнiшньому i внутрiшньому середовищi.
Таким чином, для ефективного управлiння ризиками Компанiя:

- регулярно виявляє i оцiнює ризики, що впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних
цiлей;
- забезпечує прийняття рiшень з урахуванням їх потенцiйних ризикiв;
- вибирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику i
вартiсть заходiв щодо їх управлiння;
- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;
- застосовує страхування ризикiв, управляти якими всерединi Груп нерацiонально або неможливо;
- централiзовано управляє системою страхового захисту.
Полiтичнi та макроекономiчнi ризики
Податкове навантаження
Цей ризик є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести до
змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку,
оборотного капiталу, що в подальшому може негативно вплинути на iнвестицiйнi програми
Товариства i, як наслiдок, завадити реалiзацiї програм соцiального партнерства, екологiчних
заходiв тощо. Основним нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у
податковому просторi є Податковий Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать
окремi пiдроздiли Товариства.
Ризики, пов’язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi
У зв’язку iз високим рiвнем регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства, зазначений
ризик є значним. Несвоєчасна пiдготовка роз’яснювальних документiв по окремим питанням при
прийняттi нових законiв щодо господарської дiяльностi суб’єктiв господарювання призводить до
невизначеностi регуляторного середовища при тому, що виробничий процес Компанiї є
безперервним.
Ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю
У звiтному перiодi ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю, мали значний вплив на
Товариство. Але, незважаючи на всi перешкоди i завдяки своєчасним заходам з управлiння
ризиками, Товариство змогло забезпечити безперебiйну дiяльнiсть.
Ризики, пов’язанi iз рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку
Зниження темпiв економiчного розвитку може мати негативнi наслiдки, зокрема, завадити
реалiзацiї проектiв подальшого розвитку стратегiї модернiзацiї виробничих об’єктiв Товариства,
привести до зменшення обсягiв виробництва i, як наслiдок, збiльшення собiвартостi продукцiї.
Ризики, пов’язанi iз зростанням iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому
У фiнансовий план витрати складаються з урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї.
Ризики, пов’язанi з неефективною судовою системою
Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не було. До ризикiв, пов’язаних з
неефективною судовою системою Товариства вiдносяться:
- суб'єктивне оцiнювання судом доказiв по справi;
- неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй норм матерiального права та порушення норм
процесуального права;
- змiна судової практики.
Ризики, пов’язанi з обмеженням на валютнi операцiї.
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здiйснює продаж i несе
витрати в нацiональнiй валютi.
6. 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 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Валова сума дебiторської заборгованостi 287 675 285 825
Аванси виданi 242 325
Грошовi кошти та їх еквiваленти – поточний рахунок 225 106
Кредиторська заборгованiсть (40 318) (31 161)
Аванси отриманi (25 449) Статтi доходiв та витрат за операцiями з пов’язаними сторонами були такими:
2017 р. 2016 р.
Реалiзацiя збагаченого вугiлля 127 896 126 108
Послуги iз збагачення вугiлля 325 635 248 247
Закупки електроенергiї (33 792) (40 106)
Закупки послуг и матерiалiв (70 167) (72 862)
Продовження тексту приміток
7. Розкриття iстотних подiй в життi пiдприємства
Суттєвих подiй в життi пiдприємства, таких як отримання кредитiв, емiсiя цiнних паперiв, за
звiтний перiод не вiдбувалося.
У Товариствi не вiдбувалося у не планується вiдбуватися значним подiям пiсля дати Балансу до
дати проведення загального збору акцiонерiв, у зв’язку з цим неможливо дати оцiнку фiнансових
наслiдкiв цих подiй.
ПРИМIТКИ ДО БАЛАНСУ
Рядок 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», рядок 1010 « Основнi засоби»
У балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та
iнше обладнання Незавершене будiвництво Всього
На 1 сiчня 2017 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 78 672 85 360 4 886 55 325 224 640
397
Накопичений знос (34 892) (29 679) (3 391) - (67 962)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2017 р. 43 780 55 681 1 495 55 325 156 678
397
Надходження 81 931 126 999 648 13 595 223 173
Вибуття - - - (29 786) (29 786)
Амортизацiйнi вiдрахування - (5 271) (12 422) (271) - (17 964)
Переведення в iншу категорiю - 12 792 3 263 93 (16 148) Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р.
397 133 232 173 520 1 966 22 986 332 101
На 31 грудня 2017 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть
397 173 395 216 038 5 224 22 986 418 040
Накопичений знос (40 163) (42 518) (3 258) - (85 939)

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2017 р.
397 133 232 173 521 1 965 22 986 332 101

На 1 сiчня 2016 р.
Первiсна або переоцiнена
вартiсть 337 78 490 73 557 4 835 18 720 175 939
Накопичений знос (30 091) (20 807) (3 135) - (50 033)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 48 399 52 750 1 700 18 720 121 906
Надходження 60 1 090 9 138 6 38 435 48 729
Вибуття (5) (23) - (28)
Амортизацiйнi вiдрахування (5 123) (8 513) (293) - (13 929)
Переведення в iншу категорiю (581) 2 329 82 (1 830) На 31 грудня 2016 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 78 672 85 360 4 886 55 325 224 640
397
Накопичений знос (34 892) (26 679) (3 391) - (67 962)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2016 р
397 43 780 55 681 1 495 55 325 156 678
У 2017 роцi витрати на амортизацiю у сумi 17 909 тисяч гривень були включенi до складу
собiвартостi реалiзованої продукцiї, а 64 тисяч гривень – до складу загальних та адмiнiстративних
витрат
Рядок 1125 «Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги»
У тисячах гривень 31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 286 938 285 614

Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю 286 938 285 614
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю деномiнована в гривнях.
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю за кредитною якiстю:
31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.
У тисячах гривень Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю Дебiторська заборгованiсть
за основною дiяльнiстю

Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть 38 969 39 382
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi 38 969 39 382
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена вiд 0 до 30 днiв 37 579 38 548
- прострочена вiд 30 до 90 днiв 36 911 38 324
- прострочена вiд 90 до 180 днiв 107 856 66 897
- прострочена вiд 180 до 360 днiв 65 623 64 241
- прострочена бiльше 360 днiв - 38 222
Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 247 969 246 232

-Всього дебiторська заборгованнiсть за основною дiяльнiстю 286 938 285 614
Вся прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
Рядок 1400 «Зареєстрований капiтал»
Станом на 31 грудня 2016 року та станом на 31 грудня 2017 року ухвалена до випуску та
випущена кiлькiсть простих акцiй в обiгу становила 83 107 680 акцiя номiнальною вартiстю 0,25
гривень за акцiю. Усi акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при
голосуваннi.
Рядок 1521 «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу»
Компанiя бере участь в обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами,
який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
були визначенi таким чином:
У тисячах гривень 31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.
Пенсiйнi виплати 17 047 14 850
Вугiлля пенсiонерам 4 862 4 742
Одноразовi виплати при виходi на пенсiю 1 675 883
Всього балансових зобов’язань 23 584 20 475
У звiтi про фiнансовi результати станом на 31 грудня визнанi такi суми:
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Вартiсть поточних послуг 481 371
Процентнi витрати 2 801 2 252
Визнання вартостi минулих рокiв (2 410) (225)

Всього 872 2 398
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами, є такими:
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 1 сiчня 20 475 15230
Вартiсть поточних послуг 481 371
Процентнi витрати 2 801 2 252
Актуарнi збитки 4 267 5 112
Пенсiї виплаченi (2 030) (2 265)
Вартiсть послуг минулих перiодiв (2 410) (225)

Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 31 грудня 23 584 20 475
Основнi застосованi актуарнi припущення були такими:
31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.
Номiнальна ставка дисконту 12,85% 14,4%
Номiнальне збiльшення заробiтної плати 13,66% до 2021р
та 5% з 2022р 13,00% до 2021р
та 5% з 2022р
Коефiцiєнт iндексацiї пенсiй
9,33 % у 2019-2020р
7,60% у 2021-2025р
i 5,00%далi 3,60%
Коефiцiєнт плинностi персоналу 10,00% 10,00 %
Рядок 1615 «Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги»
У тисячах гривень 31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 81 641 79 069
Всього кредиторської заборгованостi 81 641 79 069
Станом на 31 грудня 2017 року 100% кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю
деномiновано у гривнях (на 31 грудня 2016 року – 100%).
ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Рядок 2000 «Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Реалiзацiя вугiлля збагаченого 129 660 127 517
Послуги iз збагачення вугiлля 325 635 248 247

Всього доходiв вiд реалiзацiї 455 295 375 764

Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 36 518 28 068
Амортизацiя основних засобiв 17 909 13 882
Вартiсть електроенергiї 33 589 39 910
Податки, крiм податку на прибуток 8 289 7 241
Сировина та матерiали 33 207 27 759
Виробничi накладнi витрати 120 887 116 403
Змiна у сумi готової продукцїї та незавершенного виробництва 359 (360)
Iнше 2 316
Всього собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 250 760 233 219
Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Продаж товарно-матерiальних запасiв 1 368 655
Орендний дохiд 278 263
Iншi доходи 790 752
Дохiд вiд сторно резерву ДЗ - 12 047
Всього iншi операцiйнi доходи 2 436 13 717
Рядок 2130 « Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 3 323 2 501
Амортизацiя основних засобiв и нематерiальних активiв 64 44
Офiснi витрати 59 54
Транспортнi витрати 419 330
Вартiсть професiйних послуг 14 841 12 763
Вартiсть iнших адмiнiстративних витрат Iнше 1 454 1 240
Всього загальних та адмiнiстративних витрат 20 160 16 932
Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Чистi соцiальнi витрати 828 847
Нарахованi штрафи та пеня 292 447
Профспiлковi витрати 836 575
Благодiйна допомога 164 25
Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю ,iншої
дебiторської заборгованостi 2
Iнше 2 168 1 193

Всього iнших операцiйних витрат 4 290 3 087
Рядок 2220 «Iншi фiнансовi доходи», рядок 2250 «Фiнансовi витрати»
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Iншi фiнансовi доходи 31 4
Всього фiнансових доходiв 31 4
Ефект дисконтування пенсiйних зобов’язань
Витрати по залученню фiнансування 2 801 2 252
664
Всього фiнансових витрат 2 801 2 916
Рядок 2300 «Податок на прибуток»
Витрати з податку на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Поточний податок 32 232 21 768
Вiдстрочений податок 703 (13)
Витрати з податку на прибуток за рiк 32 935 21 755
Вивiрення очiкуваних та фактичних податкових витрат показане нижче:
У тисячах гривень 2017 р. 2016 р.
Прибуток/(збиток) до оподаткування 180 128 133 403
Витрати з податку на прибуток за передбаченою законом ставкою 32 423 24 015
Податковий ефект статей, якi не вираховуються для цiлей оподаткування або не включаються до
оподатковуваної суми 512 (2 260)
Ефект iндексацiї основних засобiв Ефект змiн ставок оподаткування Витрати/(кредит) з податку на прибуток за рiк 32 935 21 755
Продовження тексту приміток
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. У груднi 2014 року був прийнят закон «Про
внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо
податкової реформи» згiдно якого були наведенi рiзницi, що виникають при формуваннi резервiв
(забезпечень) та вплив їх на фiнансовий результат до оподаткування.
У тисячах гривень 1 сiчня
2017 р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат Вiднесено
на звiт
про капiтал 31 грудня
2017 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування

Товарно-матерiальнi запаси - Основнi засоби 703 (494) 209
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 9 - 9
Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 3 686 (209) 768 4 245
Iншi резерви зобов’язань та вiдрахувань - Нарахованi витрати - -Валовий вiдстрочений податковий актив 4 398 (703) 768 4 463
У тисячах гривень 1 сiчня
2016 р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат Вiднесено
на звiт
у капiталi 31 грудня
2016 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси 108 (108)
Основнi засоби 616 87 703
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 9 9
Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 2 741 25
920 3 686
Iншi резерви зобов’язань та вiдрахувань
Нарахованi витрати
Валовий вiдстрочений податковий актив 3 465 13 920 4 398
Визнаний вiдстрочений податковий актив 3 465 13
920 4 398
ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО РУХ ГРОШОВIХ КОШТIВ
Iншi надходження ( до рядкiв звiта про рух грошовiх коштiв 3095,3340)
У тисячах гривень 2017р 2016р
Надходження грошових коштiв вiд реалiзацiї оборотних активiв 463 142
Надходження грошових коштiв вiд ФСС 774 583
Iншi надходження 31 47
Надходження з цiльових фондiв 51 Надходження поворотної фiнансової допомоги 16 338
Iншi витрачання ( до рядкiв звiта про рух грошовiх коштiв 3190,3390)
У тисячах гривень 2017р 2016р
Витрачання на видачу в пiдзвiт 192 123
Оплата за претензiями та позовами 31 526

Iншi утримання iз заробiтної плати працiвникiв 1004 851
Оплата iншої кредиторської заборгованостi 995 4 258
Повернення поворотної фiнансової допомоги - 16 338
ПРИМIТКИ ДО ЗВIТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Змiни в капiталi
Змiни в капiталi обумовленi нарахуванням амортизацiї на дооцiнку основних засобiв у сумi 3 785
тис. грн. (рядок 4290 ), визнанням актуарного збитку в сумi 3 499 тис.грн.(рядок 4116) звiту про
власний
капiтал.

