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

Шувар Андрiй Йосифович

(посада)

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

25.07.2016

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23269555
4. Місцезнаходження
79026, мiсто Львiв, вулиця Козельницька, буд. 15
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 2390710 (032) 2390717
6. Електронна поштова адреса
LipayNM@dtek.com

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

25.07.2016

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

25.07.2016

www.dtek.com
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

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

X

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

обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності

X

18. 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)
19. Примітки:
Роздiл "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не заповнюється,
оскiльки протягом звiтного перiоду ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" не одержувало лiцензiї
(дозволи).
Роздiл "Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не заповнюється, оскiльки
протягом звiтного перiоду ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" не брало участi у створеннi юридичних
осiб.
Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки в ПАТ
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" не впроваджена посада корпоративного секретаря.
Роздiл "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" заповнений стосовно випускiв акцiй, iншi цiннi
папери та похiднi цiннi папери емiтентом не випускалися.
Роздiли "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв", "Iнформацiя про замiну управителя",
"Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних
активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним
консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про iпотечне покриття", "Iнформацiя про замiну
фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" не заповнюється, оскiльки
емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв або сертифiкатiв
ФОН.
Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї
цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини об'єкта) житлового будiвництва.
Квартальна фiнансова звiтнiсть складена за МСФЗ.
Вiдповiдно до свiдоцтва про випуск акцiй у бездокументарнiй формi № 14/13/1/10 вiд 15.07.2010
р., виданого Львiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, зареєстрований випуск 12 790 541 простих iменних акцiй ПАТ "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО" на загальну суму 127 905 410 грн.
Квартальна iнформацiя розмiщена на сайтi www.dtek.com за наступним посиланням
http://www.dtek.com/ru/our-operations/electric-power-generation/zapadenergo/docs-for-shareholders

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО"

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

АА546608

3. Дата проведення державної реєстрації

14.04.2000

4. Територія (область)

Львівська

5. Статутний капітал (грн)

127905410

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

25

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

10. Органи управління підприємства

5611
35.11 Виробництво електроенергiї, 33.14 Ремонт i
технiчне обслуговування електричного
устаткування, 35.30 Постачання пари, гарячої води
та кондицiйованого повiтря
Вищий орган Товариства - Загальнi збори
Товариства; Наглядова рада Товариства;
Виконавчий орган Товариства (одноосiбний) Генеральний директор Товариства; Ревiзiйна
комiсiя Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній
валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

Львiвське обласне управлiння ПАТ
"Державний ощадний банк України"
325796
26000330143961
Львiвське обласне управлiння ПАТ «
Державний ощадний банк України»
325796
26000330143961

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

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
Шувар Андрiй Йосифович

СС 832114 26.10.1999 Бурштинським ВМ УМВС України в IваноФранкiвськiй областi

4. Рік народження

1971

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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

14
Липень 2005 - жовтень 2014 - Директор ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦIЯ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»; Сiчень 2005 – липень 2005 - Начальник
електричного цеху ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ
«БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО»; Квiтень 2002 – сiчень 2005 - Начальник змiни
ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА
ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»; Лютий 1998 – квiтень
2002 - Начальник змiни електричного цеху ВIДОКРЕМЛЕНОГО
ПIДРОЗДIЛУ «БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦIЯ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО».
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Голова Наглядової ради (представник акцiонера)
Куриленко Сергiй Вiкторович

- 07266224 11.03.2011 Мiнiстерство iноземних справ

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування
підприємства та попередня

18
03.2015 - 04.2016 - заступник директора з виробництва дирекцiї з
генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 04.2016 - по

посада, яку займав

8. Опис

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

теперiшнiй час - директор з генерацiї електроенергiї ТОВ "ДТЕК
ЕНЕРГО; з 05.2016 - по теперiшнiй час - Голова Наглядової ради
ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО"; з 05.2016 - по теперiшнiй час член Наглядової ради ПрАТ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2".
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
21.04.2016 року прийнято рiшення (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової
ради Куриленка Сергiя Вiкторовича, який представляє iнтереси
акцiонера ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" - DTEK ENERGY B.V. (з
обмеженням повноважень). 20.05.2016 року Наглядовою радою
ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (протокол № б/н вiд 20.05.2016 року)
на пiдставi п. 16.11.1.(15) Статуту прийнято рiшення про обрання
Куриленка Сергiя Вiкторовича Головою Наглядової ради ПАТ
«ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» з 23.05.2016 року.
Куриленко Сергiй Вiкторович акцiями емiтента не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу, - до переобрання.
Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Сахарук Дмитро Володимирович

СА 027208 02.09.1995 Токмацький РВ УМВС України в
Запорiзькiй областi

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

19

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

05.2011 - 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК
ЕНЕРГО"; з 08.2014 - по теперiшнiй час - виконавчий директор
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»; з 05.2016 - по теперiшнiй час - член
Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО", ПАТ
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ", ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", ПАТ
"ДТЕК ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ", ПАТ "ДТЕК ОКТЯБРСЬКА
ЦЗФ", ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ",
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", ПрАТ "ДОБРОТВIРСЬКА
ТЕС-2".

8. Опис

Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
21.04.2016 року прийнято рiшення (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової
ради Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси
акцiонера ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" - DTEK ENERGY B.V. (з
обмеженням повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович акцiями емiтента не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Член Наглядової ради (представник акцiонера)
Поволоцький Олексiй Валерiйович

ТТ 079514 26.09.2011 Голосiївське РУ ГУМВС України в мiстi
Києвi

4. Рік народження

1974

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

24

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

з 2010 по 08.2014 – керiвник департаменту з правового
забезпечення корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО; з
08.2014 по теперiшнiй час - керiвник департаменту з
корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК». з 05.2016 по теперiшнiй
час - член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО", ПАТ
"ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ", ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО", ПрАТ
"ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ", ПрАТ "ДТЕК
ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ", ПрАТ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2".

8. Опис

Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
21.04.2016 року прийнято рiшення (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.) про обрання з 01.05.2016 року членом Наглядової
ради Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє
iнтереси акцiонера ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень).
Поволоцький Олексiй Валерiйович акцiями емiтента не володiє,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано особу, - до переобрання.

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

Головний бухгалтер
Магеровський Андрiй Петрович

КА 058481 04.03.1996 Кам'янка – Бузький РВ УМВС України у
Львiвськiй областi

4. Рік народження

1979

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

14

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

8. Опис

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

21.11.2001 р. – 21.02.2012 р. - провiдний економiст сектору
планування податкiв бухгалтерiї ПАТ «ЗАХIДЕНЕРГО»;
21.02.2012 р. – 26.11.2012 р. - начальник сектору з планування
податкiв бухгалтерiї ПАТ «ЗАХIДЕНЕРГО»; 27.11.2012 р. –
08.01.2013 р. – головний спецiалiст департаменту органiзацiї облiку
ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»; 08.01.2013 р. – по теперiшнiй час –
головний спецiалiст вiддiлу органiзацiї облiку департаменту по
бухгалтерському облiку та звiтностi ТОВ «ДТЕК СЕРВIС».
03.07.2013 року призначено на посаду головного бухгалтера
Товариства (за сумiсництвом)
Магеровського Андрiя Петровича (наказ В.о. Генерального
директора Товариства №65-к вiд
03.07.2013 року «Про прийняття на роботу»), у зв'язку зi
звiльненням 02.07.2013 року головного
бухгалтера Товариства – Холощак Олени Григорiївни.
Призначений на посаду на невизначений строк.
Акцiями емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК
ЕНЕРГО" (до змiни найменування - ТОВ "ДТЕК")

- 34225325 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

-

8. Опис

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

Мiсцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ, вул. Льва Толстого, 57.
Обране до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 28.03.2012 року) та
обране на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням
Ревiзiйної комiсiї (протокол № 1 вiд 14.03.2013 року).
член Ревiзiйної комiсiї
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
УКРАЇНИ"

- 32984271 -

юридичної особи
4. Рік народження

0

5. Освіта

0

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Мiсцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34. Обрана до
складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 28.03.2012 року).

8. Опис
1. Посада

член Ревiзiйної комiсiї

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

DTEK OIL&GAS B.V. (до змiни найменування - DTEK
INVESTMENTS B.V.)

- 34284942 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

0

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Номер у торговельному реєстрi Торгової палати Нiдерландiв 34284942, мiсцезнаходження - Strawinskylaan 1531, Tower B, Level
15, grid TB-15-046/089, 1077XX Amsterdam, the Netherlands.
Компанiя DTEK OIL&GAS B.V. (до змiни найменування - DTEK
INVESTMENTS B.V.) була обрана до складу Ревiзiйної комiсiї
згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012
вiд 28.03.2012 року).

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА"
Приватне акціонерне товариство
13490997
м. Київ, вул. А. Антонова, 5
АГ569968

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

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

26.04.2011
+380623483800 +380623483887
Страхова дiяльнiсть
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.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВIС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
21994619
Україна, 02140, м. Київ, вул. Вишнякiвська, 13, оф. 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

1988

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

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

+380442288914 +380442288914
Аудиторська дiяльнiсть
Види послуг, якi надає особа:
- аудиторськi послуги з виконання завдання з перевiрки достовiрностi
фiнансової звiтностi емiтента.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"
Товариство з обмеженою відповідальністю
36797165
79012, Україна, м. Львiв, вул. Сахарова, 42

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

263312

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

15.09.2013

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

9. Опис

+380322949506 +380322948808
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Види послуг, якi надає особа:
- послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах
депонента;
- проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах
депонента на пiдставi розпоряджень депонента;

- iншi послуги у процесi провадження депозитарної дiяльностi.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
дiє без лiцензiї

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

+380445910400 +380444825212
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

9. 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.

1. Найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"УНIКА"

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

Приватне акціонерне товариство
20033533
Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 70А

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 293993

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

07.08.2014

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

9. Опис

1. Найменування

+38044 2256000 +38044 2256000
Страхова дiяльнiсть
Види послуг, якi надає особа:
- послуги iз особистого страхування працiвникiв вiдомчої пожежної
охорони, добровiльного страхування на транспортi, страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв, особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
та iншi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"

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

Публічне акціонерне товариство
14282829
04070, м. Київ, вул. Андрiївська, 4

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №286539

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

08.10.2013

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

9. Опис

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

+38044 2317000 +38044 2317100
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Види послуг, якi надає особа:
- послуги щодо вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних паперах
депонента;
- проведення депозитарних операцiй за рахунком у цiнних паперах
депонента на пiдставi розпоряджень депонента;
- iншi послуги у процесi провадження депозитарної дiяльностi.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АЛЬЯНС
УКРАЇНА"
Товариство з обмеженою відповідальністю
32253696
м. Київ, вул. Дегтярiвська, 21-Г

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 284449

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

13.04.2006

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

(044) 4590051 (044) 4590051
Страхова дiяльнiсть
Види послуг:
- добровiльне страхування вантажiв.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23785133
Україна, 08292, Київська обл., м. Буча, бул. Б.Хмельницького, буд. 6,
офiс 253
АЕ № 294645

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

9. Опис

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

16.12.2014
+380442289165 +380442289165
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
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.
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ПЗУ УКРАЇНА»
Приватне акціонерне товариство
20782312
м. Київ, вул. Артема, 40

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 500114

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

15.12.2009

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

(050) 930-17-85 Cтрахова дiяльнiсть
Види послуг:
- страхування вантажiв та багажу.

VIII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.07.2010

14/13/1/10

Захiдне ТУ
НКЦПФР

UA4000079479

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

10

12790541

127905410

100

Опис

Акцiї емiтента не перебувають в лiстингу жодної фондової бiржi.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх i зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалася.
Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав рiшення щодо додаткової емiсiї цiнних паперiв.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

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

Дата
погашення

X

780513

X

X

04.09.2015

780513

27

26.12.2016

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

429097

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

77966

X

X

Інші зобов'язання

X

7901160

X

X

Усього зобов'язань

X

9188736

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):
Кредит ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

-

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
Обсяг виробництва
№ з/п

Основні види
продукції*

1
1

Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої продукції

у натуральній формі
(фізична од. вим.)

у грошовій
формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої продукції

2

3

4

5

6

7

8

Виробництво
електроенергiї

6550146 тис. кВтг

6404348

99.7

6550146 тис. кВтг

6404348

99.7

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Паливо

83.5

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
(за звітний період)
Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

3

4

5

1

21.04.2016

495220544

8422164

5880

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"(надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв (протокол № 1/2016 вiд 21.04.2016 р.):
1.1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всiх або будь-яку частину кожного
iз зазначених в цьому пунктi 1.1. значних правочинiв протягом одного року з дати прийняття цього рiшення
Загальними зборами Товариства:
1.1.1.надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що
пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за законодавством Англiї та
Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за законодавством Нiдерландiв,
реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан 1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15046/089, 1077XX Амстердам (надалi – «Гарант 1»),та/або DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований офiс за адресою:
Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED,
компанiєю, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну
адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA,
компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну
адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю,
що створена за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз
Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5 разом – «Гаранти»)
та/або(в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 00130872), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942),
та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК
СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938),
та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149) (надалi кожен –
«Поручитель», а разом – «Поручителi»), та/або(г) будь-якими iншими юридичними особами, незалежно вiд
юрисдикцiї їх створення чи реєстрацiї, в яких Гарант 1 володiє (прямо або опосередковано) акцiями та/або частками
та/або iншими корпоративними правами у розмiрi, що становить бiльше 50% статутного капiталу (надалi – «Пов’язанi
особи») (надалi кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а разом – «Додатковi Поручителi/Гаранти»), (i) за
борговими цiнними паперами (облiгацiями), що плануються до випуску та розмiщення Емiтентом облiгацiй на
мiжнародних ринках капiталу на загальну основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мiльярда п’ятсот
мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), з процентною ставкою
вiдповiдно до умов випуску та розмiщення облiгацiй, зi строком погашення не пiзнiше грудня 2030 року (надалi –
«Граничнi умови фiнансування 1») (надалi – «Облiгацiї»)iз залученням, у разi необхiдностi, банкiв та/або фiнансових
установ, погоджених Правлiнням Гаранта 1, у якостi дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer manager(s)) та/або
уповноваженого(их) головного(их) органiзатора(iв) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якiй iншiй якостi; та/або
(ii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння
(Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами; та/або (iii) за договорами
поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або
(iv) за договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами та/або Додатковими Гарантами;
та/або (v) за будь-якими iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися,
видаватися,вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Облiгацiями, включаючи,

№
з/п

Дата прийняття
рішення

1

2

Співвідношення граничної
Вартість активів емітента сукупності вартості правочинів
Гранична сукупність
за даними останньої річної до вартості активів емітента за
вартості правочинів
фінансової звітності (тис.
даними останньої річної
(тис. грн)
грн)
фінансової звітності (у
відсотках)
3

4

5

але не обмежуючись, випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього обмiну на будь-якi з облiгацiй, розмiщених
Емiтентом Облiгацiй у 2013 та 2015 роках (надалi – «Iснуючi Облiгацiї») та/або рефiнансування та/або
часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй, з
урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк;
1.1.2.внесення змiн до та/або надання пiдтверджень стосовно укладених Товариством договорiв поруки з метою
забезпечення виконання платiжних зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi (а) Емiтентом
Облiгацiй, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або(г)iншими юридичними особами, що є Пов’язаними
особами, (i) за Iснуючими Облiгацiями,(ii) за, окрiм iнших, договором(ами) обслуговування випуску Iснуючих
Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договором(ами) довiрчого управлiння (Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством,
Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (iii) за договорами поруки, що були укладенi та/або укладаються iншими
Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (iv) за договорами гарантiї, що були укладенi та/або укладаються
Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими iншими правочинами та/або документами, якi
були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися
або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з внесенням будь-яких змiн до умов (1) випуску Iснуючих Облiгацiй та/або (2)
до договору(iв) обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договору(iв) довiрчого управлiння
(TrustDeed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (3) до договорiв поруки,
що були укладенi та/або укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорiв
гарантiї, що були укладенi та/або укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких
iнших правочинiв та/або документiв, якi були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися та/або укладатися,
видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися, причому,у кожному з випадкiв, такi змiни
можуть стосуватися змiни суми розмiщення та/або процентної ставки та/або строкiв погашення та/або графiку
погашення та/або будь-яких iнших умов розмiщення будь-яких з Iснуючих Облiгацiй (надалi – «Змiни»), за умови, що
сума розмiщення за Iснуючими Облiгацiями пiсля зазначених Змiн не буде перевищувати 2 500 000 000 (два мiльярди
п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), процентна ставка
– 30% рiчних, строк погашення – не пiзнiше грудня 2030 (надалi – «Граничнi умови фiнансування 2»), з урахуванням
того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк;
1.1.3.надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числi, але не обмежуючись, шляхом застави майна та/або
iнших видiв забезпечення (за винятком застави або будь-якого iншого обтяження акцiй та/або корпоративних прав, що
належать Товариству), незалежно вiд строку дiї такого забезпечення та сукупної вартостi майна, що є його предметом,
але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства), з метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань (а) Емiтента
Облiгацiй, (б) Гарантiв, (в) Поручителiв, та (г) iнших юридичних осiб, що є Пов’язаними особами, щодо сплати будьяких сум, що пiдлягають сплатi будь-ким з них (i) за Облiгацiями та/або за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм
iнших, договорами обслуговування випуску Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй (Indentures) та/або договорами
довiрчого управлiння (Trust Deeds) стосовно Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй, (iii) за договорами поруки, гарантiї,
що вже були укладенi та/або будуть укладенi Поручителями, Гарантами, Додатковими Поручителями та/або
Додатковими Гарантами стосовно Iснуючих Облiгацiй та/або Облiгацiй, а також (iv) за будь-якими iншими
документами, якi були укладенi та/або повиннi укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або
пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями та/або Облiгацiями.
1.2.Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв поруки (Deed
of Surety) (надалi кожен – «Договiр Поруки») щодо надання поруки згiдно з пунктом 1.1.1. цього рiшення та
затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договором Поруки.
1.3.Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв про внесення
змiн до договорiв поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорiв про пiдтвердження поруки (Surety
Confirmations) та/або iнших правочинiв та/або договорiв, що мають аналогiчнi/схожi зобов’язання, незалежно вiд їх
назви (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв поруки») щодо внесення Змiн згiдно з пунктом 1.1.2. цього
рiшення, або щодо пiдтвердження порук з огляду на такi Змiни, та затвердити здiйснення Товариством будь-яких
операцiй, передбачених Договорами про внесення змiн до договорiв поруки.
1.4.Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв забезпечення
(надалi – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згiдно з пунктом 1.1.3. цього рiшення та затвердити
здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договорами Забезпечення.
1.5.Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких iнших, нiж вказанi у пунктах 1.1 - 1.4
цього рiшення, правочинiв, якi зобов’язують Товариство вiдшкодовувати будь-якi збитки, витрати та/або iншi суми
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будь-якого характеру та виду та/або встановлюють iншi зобов’язання Товариства, та внесення змiн до будь-яких
правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз випуском та
розмiщенням Iснуючих Облiгацiй та Облiгацiй, шляхом вчинення/укладання/пiдписання/надання/видачi будь-яких
правочинiв та/або договорiв та/або iнших документiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг,
що є їх предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень
i iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї,
додатки до правочинiв, договорiв, документiв та iнструментiв, що зазначенi вище (надалi – «Транзакцiйнi
документи»),та/або додаткових угод/договорiв про внесення змiн до Договору Поруки та будь-яких iнших
Транзакцiйних документiв (у тому числi договорiв про внесення змiн, доповнень та/або про викладення у новiй
редакцiї), якi повиннi вчинятися, укладатися, надаватися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або
пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй або Облiгацiй
(включаючи, але не обмежуючись, з метою обмiну Облiгацiй на Iснуючi Облiгацiї) та/або змiною умов розмiщення
Iснуючих Облiгацiй.
1.6.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення цими Загальними
зборами Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань
компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та
?або часток та ?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку
Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами
фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами
фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти,
опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Основнi
зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн до договорiв
поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави
належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, у зв’язку iз змiною умов Основних зобов’язань за умови, якщо
загальна гранична сума всiх таких правочинiв пiсля реалiзацiї зазначених змiн Основних зобов’язань не буде бiльше 6
000 000 000 (шести мiльярдiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного
за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична сума»), без
урахування правочинiв, визначених у пунктах 1.1. - 1.4. цього рiшення (надалi – «Договори про внесення змiн до
договорiв забезпечення»).
1.7.Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення Загальних
зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення, за
умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:
1)збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до 60% рiчних у
росiйських рублях та гривнi;
2)збiльшення або зменшення строку виконання Основних зобов’язань вiд одного дня до 168 мiсяцiв.
1.8.Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будь-яких правочинiв
(включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз змiною Основних зобов’язань
з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може становити 50 i бiльше
вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв,
розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будьякi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище (надалi – «Документи
про змiни»).
1.9.Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення Загальними
зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами, або особами, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi
Товариством правочинiв, визначених у пунктах 1.1 - 1.8, вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення таких
правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати умовам, передбаченим в пунктах 1.1. - 1.8. цього
рiшення.
1.10.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством Договору Поруки
та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних
документiв та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення та/або Документiв про змiни вiдповiдно до
пунктiв 1.2. – 1.6. та 1.8. цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1)Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства остаточно
визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або
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Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за умови, що цi остаточнi умови не виходять за межi
Граничних умов фiнансування 1, Граничних умов фiнансування 2 та Граничної суми вiдповiдно, а також визначає
перелiк Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв та/або Документiв про змiни, вчинення, укладання,
пiдписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого погодження
Наглядової ради Товариства;
2)Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договору Поруки та/або Договорiв про
внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв здiйснюється за
рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства,
якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничних умов фiнансування 1 або Граничних умов
фiнансування 2, залежно вiд того, якi з них їх стосуються;
3)Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення
Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничної суми.
1.11.Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктами 1.1 – 1.6, 1.8. цього рiшення правочини,
щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення та надання згоди, тiльки за
умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу (згоди) на вчинення правочинiв,
вказаних у пунктах 1.1 – 1.6, 1.8 цього рiшення, за винятком випадкiв, коли такий дозвiл (згода) був(ла) наданий(на)
Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборiв Товариства.
1.12.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 пунктами 1.1 - 1.6, 1.8 цього рiшення.
1.13.Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1.1 – 1.6, 1.8
цього рiшення, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них
вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, доповнень, викладення у
новiй редакцiї, додатковими угодами/договорами, тощо).
1.14.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1)правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до Договору мiж
членами Оптового ринку електричної енергiї України, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не
бiльше 15 200 000 000 (п’ятнадцяти мiльярдiв двохсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
2)правочинiв з купiвлi природного газу для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергiї
з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 670 000 000 (шiстсот сiмдесяти мiльйонiв) гривень
без урахування ПДВ;
3)правочинiв з купiвлi мазуту для власного споживання з метою виробництва електричної та теплової енергiї, якщо їх
предметом є купiвля мазуту в об’ємах, необхiдних для власної господарської дiяльностi з виробництва електричної та
теплової енергiї, за вiльними ринковими цiнами, з граничною сукупною вартiстю не бiльше 15 300 000 (п’ятнадцяти
мiльйонiв трьохсот тисяч) гривень без урахування ПДВ та плати за перевезення, але яка в будь-якому разi не повинна
перевищувати розмiр витрат, визначених у фiнансовому (бiзнес) планi Товариства (бюджетi) на поточний фiнансовий
рiк для фiнансування закупiвлi мазуту;
4)правочинiв з купiвлi вугiлля (вугiльної продукцiї) для власного споживання з метою виробництва електричної та
теплової енергiї, якщо їх предметом є купiвля вугiлля (вугiльної продукцiї) в об’ємах, необхiдних для власної
господарської дiяльностi з виробництва електричної та теплової енергiї, за вiльними ринковими цiнами, з граничною
сукупною вартiстю не бiльше 28 000 000 000 (двадцяти восьми мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ та плати за
перевезення;
5)правочинiв, предметом яких є надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування (у тому числi, але не
виключно, послуг з перевезення вантажiв, оренди рухомого складу, послуг перевалки в портах та iнше) на загальну
граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 4 000 000 000 (чотирьох мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
1.15.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
Товариства наступних значних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв Товариства та предметом яких є:
1)надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної фiнансової
допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше
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500 000 000 (п’ятиста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK B.V. або iншим юридичним
особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi
включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
2)отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної фiнансової
допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма
такими правочинами одночасно не бiльше 500 000 000 (п’ятиста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд
компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб,в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй
та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих
активiв DTEK B.V. затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
3)отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в
яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до
перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами
акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину
вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, для фiнансування поповнення обiгових
коштiв Товариства на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 300 000 000 (трьохсот мiльйонiв)
доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину;
4)отримання (залучення) Товариством фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо
торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи,
валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi
випущених облiгацiй) на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 800 000 000 (восьмиста мiльйонiв)
доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, з ефективною ставкою не бiльш як: 30 % рiчних у доларах США та євро, 60 %
рiчних у росiйських рублях та у гривнi;
5)отримання Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на загальну граничну
суму всiх таких правочинiв не бiльше 104 000 000 (ста чотирьох мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, вiд
компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй
та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих
активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що можуть бути
заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення
такого правочину, для фiнансування проектiв з реконструкцiї та модернiзацiї теплоелектростанцiй, зi строком дiї до 10
рокiв;
6)розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у
ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом
Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину;
7)розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних рахунках у
банкiвських установах, окрiм тих, що зазначенi вище у пiдпунктi 6 цього пункту 1.15 на загальну граничну суму
одночасно не бiльше 200 000 000 (двохсот мiльйонiв)доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного правочину;
8)забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних
осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi
включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними
зборами акцiонерiв DTEK B.V.,або iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого
правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення такого правочину, за договорами фiнансових позик
та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових
деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони,
тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Фiнансовi зобов’язання»)
шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв
Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству акцiй та/або iнших корпоративних прав, та/або
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шляхом укладення Товариством договорiв (угод) про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi
доповнень та/або договорiв про викладення у новiй редакцiї) до зазначених в цьому пiдпунктi 8 пункту 1.15. цього
рiшення Загальних зборiв договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв
Товариства,у зв’язку iз змiною умов Фiнансових зобов’язань за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких
правочинiв (включаючи зазначенi в цьому пiдпунктi 8 пункту 1.15. цього протоколу Загальних зборiв договори
(угоди) про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнення та/або договори про викладення у
новiй редакцiї)), включаючи правочини, що вчиняються пiсля реалiзацiї зазначених змiн Фiнансових зобов’язань, не
буде бiльше 6 600 000 000 (шести мiльярдiв шiстсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину
(надалi – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинiв, визначених у пунктах 1.1.-1.6., 1.8, 1.9 та
пiдпунктах 1-7 пункту 1.15. цього рiшення (надалi – «Договори забезпечення та договори про внесення змiн до
договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями»).
1.16.Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будь-яких правочинiв
(включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз змiною Фiнансових
зобов’язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх сукупна вартiсть може
становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), а також
видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не
обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення, викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi
вище (надалi – «Документи про внесення змiн»).
1.17.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством Договорiв
забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або
Документiв про внесення змiн вiдповiдно до пунктiв 1.15. – 1.16. цього рiшення здiйснюється на наступних умовах:
1)Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства остаточно
визначає та погоджує умови Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за
Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн за умови, що цi остаточнi умови не виходять за
межi Граничної умови щодо суми, вiдповiдно, а також визначає перелiк Договорiв забезпечення та договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн,
вчинення, укладання, пiдписання, отримання, надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання
такого погодження Наглядової ради Товариства;
2)Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв забезпечення та договорiв про
внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн,
здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних
зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.
1.18.Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктом 5 пункту 1.14, пiдпунктами 3-8 пункту
1.15 та пунктом 1.16 цього рiшення правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх
попереднє схвалення, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу на
вчинення правочинiв, вказаних у пiдпунктi 5 пункту 1.14., пiдпунктами 3-8 пункту 1.15 та пунктi 1.16 цього рiшення,
за винятком випадкiв, коли такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих
Загальних зборiв Товариства.
1.19.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 пунктами 1.1 - 1.6, 1.8, 1.14 – 1.16 цього рiшення.
1.20.Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 1.1 - 1.6, 1.8, 1.14
– 1.16 цього рiшення, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що внесенi до них
вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн, додатковими угодами тощо).
1.21.Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення цих рiчних
Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв забезпечення та договорiв про внесення
змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями, за умови дотримання обмежень Граничної умови
щодо суми та наступних обмежень:
1)збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до 60% рiчних у
росiйських рублях та гривнi;
2)збiльшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на 50% вiд первiсної
основної суми кредиту (фiнансової позики);
3)збiльшення або зменшення строку вiд одного дня до 60 мiсяцiв.
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1.22.Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства
правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства» в редакцiї, чиннiй на
момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв,
визначених у пунктах 1.1-1.6, 1.8,1.14, 1.15, 1.16, 1.21 вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення таких
правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати умовам, передбаченим пунктами 1.1-1.6, 1.8, 1.14,
1.15, 1.16, 1.21 цього рiшення Загальних зборiв Товариства.
1.23.Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти правочини,
передбаченi пiдпунктами 1-4 пункту 1.14., пiдпунктами 1 – 2 пункту 1.15. цього рiшення, щодо яких Загальними
зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження
Наглядової ради Товариства.
1.24.Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв Товариства
приймати рiшення з приводу вчинення правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо) з ДП «Енергоринок» iнших, нiж
передбаченi пiдпунктом 1 пункту 1.14. цього рiшення, та прийняття рiшення щодо вчинення яких Статутом
Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, внесення змiн та доповнень до таких правочинiв, а
також внесення змiн та доповнень до усiх ранiше вчинених правочинiв з ДП «Енергоринок», включаючи правочини
про реструктуризацiю заборгованостi в межах вказаної заборгованостi.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 5880%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240156 (74,0783%).
Кiлькiсть гоосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35308 (0,2831%).

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
(за звітний період)

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

1

2

3

4

5

1

21.04.2016

800000

8422164

9.5

960000

8422164

11.4

8982731.767

8422164

106.66

8982731.767

8422164

106.66

6322995.45

8422164

75.08

1351984.522

8422164

16.05

3000000

8422164

35.62

1260000

8422164

14.96

7623409.8

8422164

90.52

2685000

8422164

31.88

2685000

8422164

31.88

Зміст інформації:
2

21.04.2016

Зміст інформації:
3

21.04.2016

Зміст інформації:
4

21.04.2016

Зміст інформації:
5

21.04.2016

Зміст інформації:
6

21.04.2016

Зміст інформації:
7

21.04.2016

Зміст інформації:
8

21.04.2016

Зміст інформації:
9

21.04.2016

Зміст інформації:
10 21.04.2016
Зміст інформації:
11 21.04.2016
Зміст інформації:

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

4800000

8422164

56.99

3600000

8422164

42.74

6000000

8422164

71.24

4800000

8422164

56.99

3600000

8422164

42.74

6000000

8422164

71.24

2

12 21.04.2016
Зміст інформації:
13 21.04.2016
Зміст інформації:
14 21.04.2016
Зміст інформації:
15 21.04.2016
Зміст інформації:
16 21.04.2016
Зміст інформації:
17 21.04.2016
Зміст інформації:

6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
(за звітний період)

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

1

2

3

4

5

1

21.04.2016

8982731.767

8422164

106.66

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання додаткової угоди про внесення змiн до Договору про постачання вугiлля (вугiльної
продукцiї) №06/12-ЗЭ вiд 06.12.2012 року, укладеного мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ
36511938), щодо купiвлi Товариством вугiлля (вугiльної продукцiї) на загальну суму 8 982 731 767 (вiсiм мiльярдiв
дев’ятсот вiсiмдесят два мiльйони сiмсот тридцять одна тисяча сiмсот шiстдесят сiм) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 8982731767 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 106,66%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
2

21.04.2016

8982731.767

8422164

106.66

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання додаткової угоди про внесення змiн до Договору про постачання вугiлля (вугiльної
продукцiї) №1-1-2016/006 вiд 27.01.2016 року, укладеного мiж Товариством та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код за ЄДРПОУ
36511938), щодо купiвлi Товариством вугiлля (вугiльної продукцiї) на загальну суму 8 982 731 767 (вiсiм мiльярдiв
дев’ятсот вiсiмдесят два мiльйони сiмсот тридцять одна тисяча сiмсот шiстдесят сiм) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 8982731767 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 106,66%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

1

2

3

4

5

3

21.04.2016

6322995.45

8422164

75.08

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору про постачання вугiлля (вугiльної продукцiї) з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Соборна, 76, код за ЄДРПОУ 00178353) щодо купiвлi Товариством вугiлля (вугiльної продукцiї) на загальну суму 6
322 995 450 (шiсть мiльярдiв триста двадцять два мiльйони дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч чотириста п’ятдесят)
гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками
акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 6322995450 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 75,08%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
4

21.04.2016

1351984.522

8422164

16.05

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору про постачання вугiлля (вугiльної продукцiї) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: Донецька область, м. Добропiлля, м.
Бiлицьке, вул. Красноармiйська, 1-А, код за ЄДРПОУ 37014600) щодо постачання (продажу) Товариству вугiлля
(вугiльної продукцiї) на загальну суму 1 351 984 522 (один мiльярд триста п’ятдесят один мiльйон дев’ятсот вiсiмдесят
чотири тисячi п’ятсот двадцять двi) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками
акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 1 351 984 522 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 16,05%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
5

21.04.2016

3000000

8422164

35.62

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

2

про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору перевезення вантажiв у власному (орендованому) залiзничному складi з
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛЕМТРАНС» (мiсцезнаходження: Донецька область, м.
Донецьк, вул. Артема, 7, код за ЄДРПОУ 30600592) щодо надання Товариству послуг з органiзацiї перевезень у
власному (орендованому) рухомому залiзничному складi на загальну суму 3 000 000 000 (три мiльярди) гривень без
урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ЛЕМТРАНС» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 3 000 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,62%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
6

21.04.2016

1260000

8422164

14.96

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору транспортно - експедиторського обслуговування з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛЕМТРАНС» (мiсцезнаходження: Донецька область, м. Донецьк, вул.
Артема, 7, код за ЄДРПОУ 30600592) щодо надання Товариству послуг з транспортно – експедиторського
обслуговування (органiзацiї перевезень вантажiв у власному залiзничному складi ПАТ «УКРЗАЛIЗНИЦЯ») на
загальну суму 1 260 000 000 (один мiльярд двiстi шiстдесят мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ЛЕМТРАНС» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 1 260 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 14,96%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
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21.04.2016

7623409.8

8422164

90.52

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Республiки Кiпр (мiсцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia House, 1066 Нiкосiя, Cyprus,
реєстрацiйний номер HE 174860), про надання Товариству грошового кредиту у розмiрi 300 000 000 (триста
мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним
курсом Нацiонального банку України на дату укладення договору.

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

2

Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: DTEK HOLDINGS
LIMITED є акцiонером, який одноосiбно володiє принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 300000000 доларiв США, що за
курсом НБУ на дату прийняття рiшення складає 7623409800 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 90,52%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
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21.04.2016

2685000

8422164

31.88

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безповоротної фiнансової допомоги з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Соборна, 76, код за ЄДРПОУ 00178353) про надання Товариству безповоротної фiнансової допомоги у розмiрi 2 685
000 000 (два мiльярди шiстсот вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками
акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 2 685 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 31,88%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
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21.04.2016

2685000

8422164

31.88

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безвiдсоткової безповоротної фiнансової допомоги з ПУБЛIЧНИМ
АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (мiсцезнаходження: Днiпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Соборна, 76, код за ЄДРПОУ 00178353) про надання Товариству безповоротної фiнансової
допомоги у розмiрi 2 685 000 000 (два мiльярди шiстсот вiсiмдесят п’ять мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками
акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 2 685 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

2

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 31,88%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
10 21.04.2016

4800000

8422164

56.99

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 4 800 000
000 (чотири мiльярди вiсiмсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 4 800 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 56,99%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
11 21.04.2016

3600000

8422164

42.74

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 3 600 000
000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 3 600 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 42,74%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
12 21.04.2016
Зміст інформації:

6000000

8422164

71.24

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

2

21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 6 000 000
000 (шiсть мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 6 000 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 71,24%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
13 21.04.2016

4800000

8422164

56.99

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 4 800 000
000 (чотири мiльярди вiсiмсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 4 800 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 56,99%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
14 21.04.2016

3600000

8422164

42.74

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 3 600 000
000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

2

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 3 600 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 42,74%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
15 21.04.2016

6000000

8422164

71.24

Зміст інформації:
21 квiтня 2016 року Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть (протокол № 1/2016 вiд
21.04.2016 р.): укладання договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, код
за ЄДРПОУ 36511938) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової допомоги у розмiрi 6 000 000
000 (шiсть мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 6 000 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 71,24%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 12675021.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 12473501.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення: 9240231 (72,9011%).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення: 35204 (0,2777%).
16 10.06.2016

10000

8422164

0.12

Зміст інформації:
10 червня 2016 року Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (протокол б/н вiд 10.06.2016 р.):
укладання договорiв, додаткових угод, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до договору з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, код
за ЄДРПОУ 32036829) вiд 14.01.2016 р. на закупiвлю металопродукцiї на загальну суму 10 000 000 (десять мiльйонiв)
гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ»
є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 10 000 000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,12%.
17 10.06.2016
Зміст інформації:

54828

8422164

0.65

Дата
№
прийняття
з/п
рішення

1

2

Ринкова вартість
майна або послуг,
що є предметом
правочину (тис.
грн)

Вартість
активів
емітента
за даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

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

3

4

5

10 червня 2016 року Наглядовою радою ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (надалi - "Товариство") було прийняте рiшення
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть (протокол б/н вiд 10.06.2016 р.):
укладання договорiв, додаткових угод, специфiкацiй, доповнень, додаткiв до договору з ТОВАРИСТВОМ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ» (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15-А, код
за ЄДРПОУ 32036829) вiд 08.04.2016 р. на закупiвлю металопродукцiї на загальну суму 54 828 000 (п’ятдесят чотири
мiльйони вiсiмсот двадцять вiсiм тисяч) гривень без урахування ПДВ.
Ознака заiнтересованостi, передбачена ст. 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»: ТОВ «МЕТIНВЕСТ-СМЦ»
є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, якi володiють принаймнi 25 вiдсотками акцiй Товариства.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину: 54828000 грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 8422164000 грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 0,65%.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

23269555

за КОАТУУ 4610136800

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

35.11

5611

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

79026, м. Львiв, вул. Козельницька,15

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 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

7883

6385

0

первісна вартість

1001

19867

19795

0

накопичена амортизація

1002

11984

13410

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

724605

786397

0

Основні засоби:

1010

5027809

4700401

0

первісна вартість

1011

5443069

5450736

0

знос

1012

415260

750335

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

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

0

158542

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

5760297

5651725

0

Запаси

1100

403230

732559

0

Виробничі запаси

1101

394991

713811

0

Незавершене виробництво

1102

8166

18409

0

Готова продукція

1103

73

339

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

1856362

2320217

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

9392

1470392

0

з бюджетом

1135

31280

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

24075

0

0

з нарахованих доходів

1140

54

101

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

307565

293676

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

42463

1408

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1015

159

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

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

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

10506

955776

0

Усього за розділом II

1195

2661867

5774288

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

8422164

11426013

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

127905

127905

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

2032453

1862351

0

Додатковий капітал

1410

0

0

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

-825532

-1909753

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1334826

80503

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

116967

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

1362512

1348997

0

Довгострокові забезпечення

1520

287089

306608

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

259703

279923

0

Цільове фінансування

1525

0

10111

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

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

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

1766568

1665716

0

Короткострокові кредити банків

1600

780513

780513

0

Векселі видані

1605

0

1237389

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

27801

18246

0

за товари, роботи, послуги

1615

2571629

5180015

0

за розрахунками з бюджетом

1620

147427

252607

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

5

0

за розрахунками зі страхування

1625

6991

4726

0

за розрахунками з оплати праці

1630

19220

18875

0

за одержаними авансами

1635

1269726

1384133

0

за розрахунками з учасниками

1640

15614

15515

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

45990

48159

0

Доходи майбутніх періодів

1665

9037

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

426822

739616

0

Усього за розділом IІІ

1695

5320770

9679794

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

8422164

11426013

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Оскiльки перехiд на мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi вiдбувся у 2012 роцi, то зазначення даних на дату
переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту.

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

6426843

6817069

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

( -7247147 )

( -8139532 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

( -820304 )

( -1322463 )

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

21724

55738

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

( -92937 )

( -55635 )

Витрати на збут

2150

( -1441 )

( -1898 )

Інші операційні витрати

2180

( -346058 )

( -62275 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

( -1239016 )

( -1386533 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

484

30692

Інші доходи

2240

143670

11070

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -242940 )

( -131553 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -192061 )

( -338118 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

( -1529863 )

( -1814442 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

275509

362888

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

( -1254354 )

( -1451554 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1254354

-1451554

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

6246879

7185719

Витрати на оплату праці

2505

279741

256256

Відрахування на соціальні заходи

2510

51990

87181

Амортизація

2515

338756

319368

Інші операційні витрати

2520

770217

408364

Разом

2550

7687583

8256888

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

12790541

12790541

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

-98068.87762

-113486.52102

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Оскiльки перехiд на мiжнароднi стандарти фiнансової
звiтностi вiдбувся у 2012 роцi, то зазначення даних на дату
переходу є нерелевантним для цiлей цього звiту.

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А. П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

3638412

4331804

Повернення податків і зборів

3005

23333

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

10922

4827

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

3512136

3324397

Надходження від повернення авансів

3020

1906

19609

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

436

4357

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

133

458

Надходження від операційної оренди

3040

1265

990

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

106

110

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1321556 )

( 6592447 )

Праці

3105

( 231811 )

( 213448 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 70002 )

( 112967 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 223013 )

( 287181 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(0)

( 27933 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( 266320 )

( 62866 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 4426 )

( 4080 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 4565820 )

( 489413 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 51577 )

( 50749 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

454124

154532

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

286

97

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

4418

1366

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 130766 )

( 257916 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

( 31425 )

( 97139 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

157487

353592

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

574849

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

981400

2147154

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

71814

821088

Сплату дивідендів

3355

( 85 )

( 41 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 143904 )

( 82321 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

( 1103290 )

( 1605904 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

337693

212649

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

41056

295475

Залишок коштів на початок року

3405

42463

303359

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

1

9

Залишок коштів на кінець року

3415

1408

7893

Примітки

-

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2016 | 07 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2 квартал 2016 р.

Стаття
1

За звітний період

Код
рядка

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)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

-

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.П.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

2016 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 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

127905

966001

0

0

1330015

0

0

2423921

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

127905

966001

0

0

1330015

0

0

2423921

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-1451554

0

0

-1451554

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

2384133

0

0

0

0

0

2384133

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

-14688

0

0

-14688

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

-552738

0

0

138310

0

0

-414428

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

1831395

0

0

-1327932

0

0

503463

Залишок на
кінець року

4300

127905

2797396

0

0

2083

0

0

2927384

Примітки

-

Керівник

Шувар А.Й.

Головний бухгалтер

Магеровський А.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Змiст
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1 ПАТ «ДТЕК Захiденерго» та його дiяльнiсть
2 Умови, в яких працює Компанiя
3 Основнi принципи облiкової полiтики
4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
5 Основнi засоби, Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
6 Товарно-матерiальнi запаси
7 Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
8 Грошовi кошти та їх еквiваленти
9 Акцiонерний капiтал
10 Довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв та небанкiвських органiзацiй
11 Iншi довгостроковi зобов’язання
12 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншi поточнi зобов’язання
13 Доходи вiд реалiзацiї
14 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
15 Iншi операцiйнi доходи
16 Загальнi та адмiнiстративнi витрати
17 Iншi операцiйнi витрати
18 Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати
19 Податок на прибуток
1 ПАТ «ДТЕК Захiденерго» та його дiяльнiсть
Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», скорочена назва ПАТ «ДТЕК
Захiденерго» (далi «Компанiя») – акцiонерне товариство, створене вiдповiдно до законодавства
України.
Дата первинної реєстрацiї – 15.05.1995. Дата останньої реєстрацiйної дiї – 21.05.2015 р.
Країна реєстрацiї – Україна.
Станом на 30 червня 2016 року входить до групи пiдприємств SСM.
Контрольний пакет акцiй належить DTEK Holdings Limited. Частка держави, о особi Фонду
Державного майна України становить 25%+1 акцiя статутного капiталу.
Основною господарською дiяльнiстю Компанiї є виробництво та реалiзацiя електроенергiї та
теплової енергiї на територiї України. Компанiя виробляє електроенергiю на трьох теплових
електростанцiях. Компанiя продає всю електроенергiю, вироблену її електростанцiями, ДП
«Енергоринок», державному монополiсту у сферi розподiлу електроенергiї, за цiнами,
визначеними на основi розрахунково-аналiтичного методу прогнозованої оптової цiни, який
використовує Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
Юридична адреса Компанiї: вул. Козельницька, 15, м. Львiв, 79026, Україна.
Фактична адреса Компанiї: вул. Козельницька, 15, м. Львiв, 79026, Україна.
Офiцiйна сторiнка в iнтернетi: www.zakhidenergo.ua
Адреса електронної пошти: ze@gcwe.energy.gov.ua
Безперервнiсть дiяльностi
Станом на 30 червня 2016 року чистий дефiцит оборотного капiталу Компанiї становив 47 202
тисячi гривень (на 31 грудня 2015 року – 1 206 921 тисячi гривень). У сiчнi-червнi 2016 року
Компанiя отримала збиток у сумi 1 529 863 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових
коштiв за основною дiяльнiстю у сумi 454 124 тисяч гривень
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.
Керiвництво Пiдприємства не вважає за доцiльне застосування стандарту МСФЗ 29 «Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» у зв’язку з тим, що господарська дiяльнiсть Пiдприємства
проходила не в країнi з гiперiнфляцiйною економiкою та на момент складання звiту не
простежуються ознаки гiперiнфляцiї.
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.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”).
Валюта подання. Якщо не зазначено iнше, усi суми у цiй фiнансовiй звiтностi поданi у
нацiональнiй валютi України – гривнi.
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є гривня.
Монетарнi активи i зобов’язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту
Компанiї за офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) станом на вiдповiднi
звiтнi дати. Операцiї, деномiнованi у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти,
перераховуються у функцiональну валюту iз використанням курсу обмiну, чинного на дату
проведення операцiї. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi
розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i зобов’язань у функцiональну валюту
Компанiї за обмiнними курсами НБУ на кiнець року, вiдображаються у складi прибутку чи збитку
за рiк. Перерахунок за курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому
числi до iнвестицiй у капiтал. Вплив змiн курсу обмiну на справедливу вартiсть дольових цiнних
паперiв облiковується як частина прибутку або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi.
Основнi засоби. Компанiя облiковує основнi засоби за переоцiненою вартiстю. Подальшi
надходження основних засобiв облiковуються за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об’єкту
основних засобiв включає витрати, безпосередньо пов’язанi з його придбанням. Первiсна вартiсть
активiв, створених самою Компанiєю, складається з вартостi матерiалiв, прямих витрат на оплату
працi та вiдповiдної частини виробничих накладних витрат.
Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується за кредитом в iнших резервах у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує
попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, вiдноситься на iншi резерви у
капiталi через iнший сукупний дохiд. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдноситься
на фiнансовий результат. Однак, якщо збиток вiд знецiнення того самого переоцiненого активу
ранiше був визнаний у складi фiнансового результату, сторно цього збитку вiд знецiнення також

визнається у складi фiнансового результату. Щороку рiзниця мiж сумою амортизацiї,
розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, яка вiдноситься на фiнансовий
результат, та
сумою амортизацiї, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переноситься з iнших
резервiв на нерозподiлений прибуток.
Витрати на замiну тих компонентiв об’єкта основних засобiв, якi визнаються окремо,
капiталiзуються, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Iншi подальшi витрати
капiталiзуються лише у випадку, якщо вони призводять збiльшення майбутнiх економiчних вигод,
пов’язаних з об’єктом основних засобiв. Усi iншi витрати визнаються у звiтi про фiнансовi
результати у складi витрат у тому перiодi, в якому вони понесенi.
Визнання основних засобiв припиняється пiсля їх вибуття або якщо тривале використання активу,
як очiкується, не принесе майбутнiх економiчних вигод. Прибуток та збитки вiд вибуття активiв
визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю активiв та визнаються
у звiтi про фiнансовi результати. Якщо переоцiненi активи продаються, суми, включенi до iнших
резервiв, переносяться на нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя. Незавершене будiвництво не амортизується та являє собою вартiсть основних
засобiв (включаючи аванси постачальникам), будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя
iнших об’єктiв основних засобiв розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного
зменшення первiсної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Будiвлi та споруди вiд 15 до 50
Виробниче обладнання вiд 5 до 30
Меблi, офiсне та iнше обладнання вiд 5 до 12
Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент
вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї
даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку
корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Компанiя має намiр
використовувати актив до кiнця фiзичного строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв
та строк їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату. У
випадку знецiнення основних засобiв їхня балансова вартiсть зменшується до вартостi
використання або до справедливої вартостi мiнус витрати на продаж, залежно вiд того, яка з них
бiльша.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до
вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Продовження тексту приміток
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань вiдносно
перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою
активiв та зобов’язань та їхньою балансовою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. Вiдповiдно до
виключення при початковому визнаннi, вiдстрочений податок не визнається для тимчасових
рiзниць, що виникають при початковому визнаннi активу або зобов’язання, яке не впливає на
бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, яка не є об’єднанням
компанiй.

Суми вiдстрочених податкiв визначаються iз використанням ставок оподаткування, якi були
введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну дату i якi, як очiкується,
застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi
перенесенi податковi збитки. Вiдстроченi податковi активи по тимчасових рiзницях, що
зменшують оподатковувану базу, та перенесенi податковi збитки вiдображаються лише в тому
обсязi, в якому iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна
буде реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за первiсною вартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї, залежно вiд того, яка з них менша. Вартiсть палива визначається за
методом середньозваженої вартостi, а вартiсть iнших категорiй запасiв – за методом перших
надходжень (метод ФIФО). Чиста вартiсть реалiзацiї – це розрахункова цiна реалiзацiї у ходi
нормального ведення бiзнесу за вирахуванням витрат на доведення запасiв до завершеного стану
та витрат на збут.
Класифiкацiя фiнансових активiв. Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи як кредити виданi та
дебiторську заборгованiсть.
Кредити виданi i дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи, що не котируються
на активному ринку, з фiксованими платежами або такими, що можуть бути визначенi, крiм тих
фiнансових активiв, якi Компанiя має намiр продати негайно або у короткiй перспективi. Вони
включаються до складу оборотних
активiв, за винятком тих iз них, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Такi активи включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
дебiторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а в подальшому
оцiнюється за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки за
мiнусом резервiв на знецiнення. Резерв на знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у
тому випадку, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Компанiя не зможе отримати всю суму
заборгованостi вiдповiдно до первинних умов. Суттєвi фiнансовi труднощi дебiтора, ймовiрнiсть
того, що до дебiтора будуть застосованi процедури банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також непогашення або недотримання строкiв погашення дебiторської заборгованостi свiдчать про
те, що дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є знецiненою. Сума резерву являє
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю оцiночних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Балансова
вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у звiтi про
фiнансовi результати. Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не
може бути повернута, вона списується за рахунок резерву пiд дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю. Повернення ранiше списаних сум кредитується у звiтi про фiнансовi
результати.
Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення.
Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було
здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати
стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних
активiв. Передоплати за послуги списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання послуг, за якi
вони були здiйсненi, а передоплати за товари капiталiзуються у складi собiвартостi отриманих
товарiв. Якщо iснує свiдчення того, що товари або послуги, за якi видана передоплата, не будуть
отриманi, вiдповiдне знецiнення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
депозити до запитання в банках та iншi короткостроковi високолiквiднi iнвестицiї, первiсний
термiн розмiщення яких не перевищує трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
вiдображаються за номiнальною вартiстю. Лiквiднi монетарнi активи показанi за справедливою
вартiстю, яка приблизно дорiвнює їх балансовiй вартостi. Суми, використання яких обмежене,
виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух грошових
коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для розрахунку
за зобов’язаннями протягом принаймнi дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтної дати, включено до складу

iнших необоротних активiв.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкованi як капiтал.
Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов’язання та вираховуються з капiталу, тiльки якщо вони
оголошенi до чи на звiтну дату. Iнформацiя про дивiденди розкривається у примiтках до
фiнансової звiтностi, якщо вони запропонованi до звiтної дати або запропонованi чи оголошенi
пiсля звiтної дати, але до ухвалення фiнансової звiтностi до випуску.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ в Українi стягується за такими 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 та 7% по операцiях з постачання на митнiй
територiї України та ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв та медичних
виробiв. 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 2015 роцi були прийняти змiни до Податкового кодексу України, згiдно яких на перiод с
01.01.2016р по 01.07.2017 для платникiв податкiв, якi здiйснюють постачання, передачу, розподiл
електричної/теплової енергiї, визначена дата виникнення податкових зобов’язань та податкового
кредиту за касовим методом.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйне часовiй основi iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi
поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi визнаються у розмiрi початково одержаних сум.
Кредиторська заборгованiсть. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша
кредиторська заборгованiсть визнається, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором,
спочатку визнається за справедливою вартiстю, а у подальшому оцiнюється за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Резерви зобов’язань та вiдрахувань. Резерви зобов’язань та вiдрахувань визнаються, коли
Компанiя має теперiшнє юридичне або передбачуване зобов'язання в результатi минулих подiй,
iснує ймовiрнiсть, що для
погашення такого зобов'язання потрiбно буде вилучити ресурси, а суму цього зобов'язання можна
розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. Коли iснують декiлька схожих зобов’язань, iмовiрнiсть
того, що для їх погашення знадобиться вiдтiк грошових коштiв, визначається для всього класу
таких зобов’язань. Резерв визнається, навiть коли ймовiрнiсть вiдтоку грошових коштiв щодо
будь-якої позицiї, включеної до одного й того ж класу зобов’язань, є незначною.
Резерви оцiнюються за поточною вартiстю витрат, що, як очiкується, будуть необхiдними для
погашення зобов’язань, iз використанням процентної ставки (до оподаткування), яка вiдображає
поточнi ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов’язанню. Збiльшення
резерву з плином часу визнається як процентнi витрати.
Коли Компанiя очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, вiдповiдно до договору
страхування, сума вiдшкодування визнається окремим активом i лише у випадку, якщо
вiдшкодування значною мiрою гарантоване.
Визнання доходiв. Компанiя продає всю електроенергiю, вироблену її електростанцiями,

Державному пiдприємству «Енергоринок», державному монополiсту у сферi розподiлу
електроенергiї, за цiнами, визначеними на основi розрахунково-аналiтичного метода
прогнозованої оптової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя регулювання
електроенергетики України (НКРЕ), без ПДВ.
Визнання витрат. Витрати облiковуються за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованої
продукцiї включає цiну закупiвлi, транспортнi витрати, комiсiйнi та iншi вiдповiднi витрати.
Фiнансовi доходи та витрати. Фiнансовi доходи та витрати включають процентнi витрати за
позиковими коштами, ефект дисконтування пенсiйного зобов’язання та резерву на виведення
активiв з експлуатацiї i прибутки та збитки вiд курсової рiзницi.
Всi процентнi та iншi витрати за позиковими коштами вiдносяться на витрати iз використанням
методу ефективної процентної ставки.
Процентнi доходи визнаються по мiрi нарахування з урахуванням ефективної доходностi активу.
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
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
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.
Сегменти. Компанiя здiйснює дiяльнiсть у єдиному сегментi – виробництво електроенергiї для
постачання ДП «Енергоринок».
Змiни у форматi фiнансової звiтностi. За необхiдностi, порiвняльнi данi були скоригованi
вiдповiдно до змiн у форматi подання фiнансової звiтностi поточного року.
Продовження тексту приміток
4 Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувались при застосуваннi облiкової
полiтики
Компанiя робить оцiнки та припущення, якi впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.
Розрахунки та судження постiйно оцiнюються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та
iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються
обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм вказаних оцiнок, керiвництво Компанiї також
використовує певнi професiйнi судження при застосуваннi принципiв облiкової полiтики.
Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:
Припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть. Керiвництво вважає, що Компанiя буде
продовжувати дiяльнiсть як безперервно дiюче пiдприємство. Це припущення ґрунтується на
поточних

намiрах та фiнансовому станi Компанiї (Примiтка 1).
Податкове законодавство. Податкове, валютне та митне законодавство України дозволяє рiзнi
тлумачення.
Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Компанiя
здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 вимагає облiковувати фiнансовi
iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку
таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або
неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є
цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними сторонами та аналiз ефективної
процентної ставки.
Знецiнення основних засобiв. На кожну звiтну дату Компанiя визначає наявнiсть об’єктивних
ознак знецiнення основних засобiв. Якщо такi об’єктивнi ознаки iснують, Компанiя оцiнює
вiдновлювану вартiсть активу. Вартiсть вiдшкодування активу – це справедлива вартiсть активу
або одиницi, що генерує грошовi кошти, за вирахуванням витрат на продаж або вартiсть
використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Вартiсть вiдшкодування визначається
для окремого активу, за винятком випадкiв, коли вiд активу не надходять грошовi потоки, що є
значною мiрою незалежними вiд грошових потокiв, що надходять вiд iнших активiв або груп
активiв. Для цього необхiдно розраховувати корисну вартiсть одиниць, що генерують грошовi
кошти, на якi вiднесений об’єкт основних засобiв. Для розрахунку корисної вартостi Компанiя
повинна здiйснити оцiнку очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд одиницi, що генерує
грошовi кошти, а також обрати вiдповiдну ставку дисконту, необхiдну, щоб обчислити приведену
вартiсть цих грошових потокiв.
5 Примiтки до балансу
Рядок 1005 «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї», Рядок 1010 «Основнi засоби»
У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавер-шене будiв-ництво Всього
На 1 сiчня 2016р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1,657,460 3,625,193 160,416 724,605 6,167,674
Накопичений знос (102,173) (292,071) (21,016) - (415,260)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. 1,555,287 3,333,122 139,400 724,605 5,752,414
Надходження 134 9 180 49 108 452 117 815
Вибуття (3 332) (983) (1 144) (42 897) (48 356)
Амортизацiйнi вiдрахування (64 760) (254 863) (15 452) - (335 075)
Результат переоцiнки - - - - Переведення в iншу категорiю (2 684) 5 623 824 (3 763) Залишкова вартiсть на 30 червня 2016 р. 1,484 645 3 092 079 123 677 786 397 5,486 798
На 30 червня 2016 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1 651 578 3,639 013 160145 786 397 6,237 133
Накопичений знос (166 933) (546 934) (36 468) - (750 335)
Залишкова вартiсть на 30 червня 2016 р. 1,484 645 3 092 079 123 677 786 397 5,486 798
Рядок 1101 «Виробничi запаси»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Паливо (вугiлля, газ, мазут) 587 992 331,320
Сировина та матерiали 94 159 43,945
Запаснi частини 28 782 19,726
Всього товарно-матерiальних запасiв 710 933 394,991

Станом на 30 червня 2016 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на
знецiнення у сумi 34 300 тисяч гривень (на 31 грудня 2015 року – 47 183 тисяч гривень). Чиста
змiна суми резерву на знецiнення запасiв за рiк – зменьшення резерву у сумi 12883 тисяч гривень.
Рядок 1125 «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги», рядок 1130
«Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами», рядок 1140 «Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв», рядок 1155 «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»,
рядок 1190 «Iншi оборотнi активи»
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю:
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборго-ванiсть
Поточна та не знецiнена дебiторська заборгованiсть:
- ДП «Енергоринок» 867 692 - 588,482 - iнших компанiй 1 435 2 586 5,189 7,708
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi 869 127 2 586 593,671 7,708
Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 1,766 740 306 436
1,309,532 314,953
Мiнус резерв на знецiнення (315 650) (15 346) (46,841) (15,096)
Всього 2 320 217 293 676 1,856,362 307,565
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi вiдбулися такi змiни:
2016 рiк 2016рiк
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 2015 46 841 15 679
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення 273 109 247
Суми, повернутi (списанi) протягом року (4 300) (580)
Резерв на знецiнення на 30 червня 2016 315 650 15 346
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
Продовження тексту приміток
Рядок 1165 «Грошi та їх еквiваленти»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Банкiвськi рахунки 1 408 42,404
Грошовi кошти, використання яких обмежене - 59
Депозити до 3-х мiс - Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 408 42,463

Станом на 01 сiчня 201 року та 30 червня 2016 року грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi
в гривнях.
Усi кошти на банкiвських рахунках та строковi депозити не простроченi та не знецiненi.
Станом на 30 червня 2016 Компанiя не мала фiнансових iнструментiв, оцiнюваних за
справедливою вартiстю.
Рядок 1400 «Зареєстрований капiтал»
Станом на 1 сiчня 2016 року та 30 червня 2016 року ухвалена до випуску та випущена кiлькiсть
простих акцiй в обiгу становила 12,790,541 акцiя номiнальною вартiстю 10 гривень за акцiю. Усi
акцiї повнiстю оплаченi. Кожна проста акцiя має один голос при голосуваннi.
Станом на 30 червня 2016 року компанiя «DTEK Holdings Limited» є контролюючою стороною
Пiдприємства i на 30 червня 2016 року володiє 45,1 % акцiонерного капiталу «ПАТ «ДТЕК
Захiденерго». Компанiя «DTEK Energy B V» володiє 27,1% акцiонерного капiталу Компанiї.
Держава Україна, в особi Фонду Державного майна України є акцiонером i володiє 25% + 1 акцiя.
Рядок 1510 «Довгостроковi кредити банкiв», рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання», рядок
1600 «Короткостроковi кредити банкiв
У тисячах гривень 30 червня 2016р. 31 грудня 2015р.
Довгостроковi кредити банкiв та небанкiвських органiзацiй
Банкiвськi позиковi кошти - Кредити вiд небанкiвських органiзацiй 1,247 888 1,261,007
Всього довгострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 1,247 888 1,261,007
Короткостроковi кредити банкiв та небанкiвських органiзацiй
Банкiвськi позиковi кошти 780 513 780 513
Всього короткострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 780 513 780 513
Всього довгострокових та короткострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 2 028
401 2 041 520
Балансова вартiсть позикових коштiв приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Кредити вiд небанкiвських установ отриманi у доларах США.
Рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Реструктуризована заборгованiсть перед ГП «Вугiлля України» 98 716 98,032
Iншi фiнансовi зобов’язання 2 393 3,473
Всього iнших фiнансових зобов’язань 101 109 101,505
Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги», рядок 1620
«Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом», рядок 1625 «Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування», рядок 1630 «Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з оплати працi», рядок 1640 «Поточна кредиторська
заборгованiсть за розрахунками з учасниками», рядок 1690 «Iншi поточнi зобов’язання»
У тисячах гривень 30 червня 2016 р. 31 грудня 2015 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 5 114 566 2,502 335
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 65 449 69,294
Заробiтна плата 18 875 19,220

Iнша кредиторська заборгованiсть 755 136 342,472
Iншi поточнi зобов’язання 257 328 254,382
Всього кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншi поточнi зобов’язання 6 211
354 3,187 703
Станом на 30.06.2016р. 100% кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю деномiновано
у гривнях.
6 Примiтки до звiту про фiнансовi результати
Рядок 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) »
У тисячах гривень Сiч-черв.2016рiк. Сiч-черв.2015рiк.
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 6 404 347 6 797 512
Реалiзацiя теплової енергiї 22 496 19 557
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 6 426 843 6 817 069
Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень Сiч-черв.2016рiк. Сiч-черв.2015рiк.
Вартiсть вугiлля 5 897 211 6 914 856
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 285 824 312 094
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 333 453 315 182
Вартiсть газу 228 883 91 169
Сировина та матерiали 108 824 161 533
Податки, крiм податку на прибуток 294 217 208 641
Виробничi послуги 72 866 131 088
Iнше 25 869 4 969
Всього собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» 7 247 147 8 139 532
Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень Сiч-черв.2016рiк. Сiч-черв.2015рiк.
Активи, отриманi на безоплатнiй основi, фiн.допомога 12 502 10 784
Продаж товарно-матерiальних запасiв 2 466 1 773
Орендний дохiд 1 288 1 183
Списання кредиторської заборгованостi 106 359
Отримане страхове вiдшкодування 3 069 17
Доход вiд курсовой рiзницi 233 2 786
Вiдшкодування понесених витрат 3 38 384
Iншi доходи 2 057 452
Всього iншi операцiйнi доходи 21 724 55 738
Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень Сiч-черв.2016рiк. Сiч-черв.2015рiк.
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 27 645 28 850
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 3 100 4 163
Податки, крiм податку на прибуток 899 654
Вартiсть професiйних послуг 54 662 12 530
Послуги банку 290 4 874
Транспортнi витрати 21 12

Iнше 6 320 4 552
Всього адмiнiстративнi витрати 92 937 55 635
Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень Сiч-черв.2016рiк. Сiч-черв.2015рiк.
Чистi соцiальнi витрати 12 047 30 548
Нарахованi штрафи та пеня 3 314 852
Чиста змiна резерву на знецiнення товарноматерiальних запасiв - Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi
за основною дiяльнiстю, iншої дебiторської заборгованостi 269 363 Профспiлковi витрати 14 855 4 121
Збиток вiд продажу необоротних активiв 129 Собiвартiсть iнших послуг 4 985 6 557
Iнше 41 365 20 197
Всього iнших операцiйних витрат 346 058 62 275
Рядок 2220 «Iншi фiнансовi доходи», рядок 2250 «Фiнансовi витрати
У тисячах гривень Сiч-черв.2016рiк. Сiч-черв.2015рiк.
Прибуток при визнаннi довгострокових iнших зобов’язань –
Ефект дисконтування - Процентнi доходи за депозитами 484 7 659
Процентнi доходи за довгостроковою реструктуризованою
дебiторською заборгованiстю 23 033
Всього фiнансових доходiв 484 30 692
Процентнi витрати за позиковими коштами 196 175 96 656
Ефект дисконтування iнших зобов’язань 9 030 10 176
Ефект дисконтування пенсiйних зобов’язань 20 551 17 453
Процентнi витрати за довгостроковими iншими зобов’язаннями 176 6 738
Iншi фiнансовi витрати 17 008 530
Всього фiнансових витрат 242 940 131 553
Рядок 2300 «Витрати (дохiд) з податку на прибуток»
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. Станом на 30 червня 2016 року вiдстроченi
податковi активи та зобов’язання оцiнюються iз використанням ставки 18%, яка передбачено
Податковим кодексом. У груднi 2014 року прийнятий закон «Про внесення змiн до Податкового
кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» згiдно якого
були наведенi рiзницi, що виникають при обчислюваннi амортизацiї, формуваннi резервiв
(забезпечень), iнших рiзниць та плив їх на фiнансовий результат до оподаткування.
Рядок 2300 «Витрати з податку на прибуток»
Податок на прибуток складається з таких компонентiв:
У тисячах гривень сiчень-червень 2016 року сiчень-червень 2015 року
Поточний податок - -

Вiдстрочений податок 275 509 362 888
Витрати з податку на прибуток за рiк 275 509 362 888

