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)

23.04.2015

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
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
Львівська , -, 79026, мiсто Львiв, вулиця Козельницька, будинок 15
5. Міжміський код, телефон та факс
+38 032 2390710 +38 032 2390710
6. Електронна поштова адреса
LipayNM@dtek.com

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

23.04.2015
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

-(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

www.dtek.com в мережі Інтернет 23.04.2015
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

Роздiл "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється,
оскiльки в ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" посада корпоративного секретаря
вiдсутня.
Роздiл "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнюється, оскiльки
послугами рейтингових агентств емiтент не користувався.
В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i
вартiсть акцiй (розмiр часток, паїв)" зазначена iнформацiя щодо основних
акцiонерiв емiтента, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента за станом на
31.12.2014 р. (серед них є тiльки юридичнi особи, тому пiдроздiл щодо
фiзичних осiб не заповнюється). Загальна кiлькiсть акцiонерiв емiтента
складає бiльше 3000 осiб.
Пiдроздiли "Iнформацiя про облiгацiї емiтентаї", "Iнформацiя про iншi цiннi
папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" роздiлу
"Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не заповнюється, оскiльки зазначенi
цiннi папери емiтентом не випускалися.
Пiдроздiл "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду"
роздiлу "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не заповнюється, оскiльки
викуп власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не здiйснювався.
Роздiли "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про

склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть
прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено
iпотеками, якi включенi до складу iпотечного покриття" не заповнюються у
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.
Роздiли "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо
реєстру iпотечних активiв" не заповнюються у зв'язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв.
Роздiли "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв
ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок
вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються у зв'язку з
тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.
Роздiл "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" не
заповнюється у зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
Рiчна iнформацiя емiтента ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" за 2014 рiк розмiщена
на веб-сайтi www.dtek.com за наступним посиланням
http://www.dtek.com/ru/our-operations/electric-powergeneration/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 належить 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)
6049
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
35.11 Виробництво електроенергiї
33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до пiдпункту 5) пункту 1 пiдроздiлу 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826,
iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Львiвське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
2) МФО банку
325796
3) поточний рахунок
26000330143961
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Львiвське обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк України"
5) МФО банку

325796
6) поточний рахунок
26000330143961
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган,
що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Дозвiл на спецiальне водокористування ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» ВП Добротвiрська ТЕС

Укр-322
ДЕП14/ЛьвГД

23.09.2014

Львiвська обласна
державна
адмiнiстрацiя

23.09.2017

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданого дозволу

Спецiальний дозвiл на користування надрами

5983

26.09.2014

Державна служба
геологiї та надр
України

26.09.2034

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданого дозволу

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря стацiонарними джерелами

№
4622155300- 01.07.2014
1а

Мiнiстерство охорони
навколишнього
15.03.2015
природного
середовища України

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданого дозволу

Дозвiл на застосування шкiдливих небезпечних
речовин

№482.14.30

Державна служба
гiрничого нагляду та
05.05.2014
промислової безпеки
України

04.05.2019

Опис Емiтент нає намiр продовжувати термiн дiї виданого дозволу

Виконання робiт пiдвищеної небезпеки при
виробництвi електроенергi (згiдно списку)

№062.14.46

Опис

Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки при
виробництвi електроенергiї (згiдно списку)

Опис

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
27.01.2014
України
Територiальне
управлiння
Держгiрпро

27.01.2019

Емiнтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
(дозволу)

№074.14.46

Державна служба
гiрничого нагляду та
промислової безпеки
30.01.2014
України
Теруправлiння
Держгiрпромнагляду

30.01.2019

Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї
(дозволу)

Лiцензiя на надання освiтнiх послуг навчальними
закладами, пов’язаних з одержанням професiйної
освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до професiйнотехнiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї
Опис

Надання освiтнiх послуг загальноосвiтнiми
навчальними закладами за рiвнем дошкiльної освiти
ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» ВП Ладижинська ТЕС
для дошкiльного навчального закладу №5 "Берiзка"
Опис

Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повiтря стацiонарними джерелами (база
вiдпочинку «Енергетик» ЛаТЕС)

АЕ №527043 08.07.2014

Мiнiстерство освiти i
науки України

08.07.2017

Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї

Департамент освiти i
науки Вiнницької
АЕ №288918 02.06.2014
обласної державної
адмiнiстрацiї

02.06.2017

Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданої лiцензiї

Головне управлiння
№52088560329.01.2014 держсанепiдемслужби 22.10.2019
1
у Вiнницькiй обл.

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданого дозволу

Дозвiл на виконання випробувань (неруйнiвний
Державна служба
контроль); експертне обстеження, техдiагностування;
гiрничого нагляду та
№1027.14.30 23.10.2014
техогляд машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної
промислової безпеки
безпеки
України

22.10.2019

Опис Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї виданого дозволу

13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ПрАТ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2"
2) організаційно-правова форма
111
3) код за ЄДРПОУ
25555644
4) місцезнаходження
80411, Львiвська область, Кам'янка-Бузький район, смт. Добротвiр, вул. Промислова, 2
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє 1 981 531 шт. простих iменних акцiй, що становить 99,814%
статутного капiталу та дорiвнює 198 153 100 грн.
1) найменування
ПАТ "ДНIСТРОВСЬКА ГАЕС"
2) організаційно-правова форма
112
3) код за ЄДРПОУ
30149623
4) місцезнаходження
60236, Чернiвецька область, м. Новоднiстровськ, 10 квартал, Будинок Управлiння, 4 поверх
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє 509 943 шт. простих iменних акцiй, що становить 1,07%
статутного капiталу та дорiвнює 5 099 430 грн.
1) найменування
ВАТ "ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА"
2) організаційно-правова форма
231
3) код за ЄДРПОУ
00110912
4) місцезнаходження
79034, м. Львiв, вул. Проф. Буйка, 2
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє 8000 шт. простих iменних акцiй, що становить 12,3%
статутного капiталу та дорiвнює 2000 грн.
1) найменування
ТОВ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКЕ СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЕНТЕК"
2) організаційно-правова форма

240
3) код за ЄДРПОУ
14305223
4) місцезнаходження
77112, Iвано-Франкiвська область, Галицький район, м. Бурштин
5) опис
ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 60%, що вiдповiдно
складає 30000 грн.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної особи
засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

DTEK ENERGY B.V.

34334895

1118Королiвство Нiдерландiв
Luchthaven Schiphol Schiphol
Boulevard, 231, Tower B, 5th floor

27.1327

DTEK HOLDINGS
LIMITED

174860

1066Республiка Кiпр Nicosia
Themistokli Dervi, 3

45.1035

Держава Україна в особi
ФДМУ

00032945

01601Україна мiсто Київ вулиця
Кутузова, 18/9

25.0000

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу,
який видав паспорт*

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

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шувар Андрiй Йосифович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СС 832114 26.10.1999 Бурштинським ВМ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.11.2013 На строк до обрання Наглядовою радою Генерального директора
9) Опис
Генеральний директор Товариства має право:
(1)вирiшувати питання поточної господарської дiяльностi Товариства;
(2)без доручення здiйснювати будь-якi юридичнi та фактичнi дiї вiд iменi Товариства, щодо яких
вiн був уповноважений цим Статутом, в межах компетенцiї та повноважень останнього, або був
уповноважений вiдповiдним рiшенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв
Товариства
(3)представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами,
банкiвськими та фiнансовими установами, органами державної влади i управлiння, державними та
громадськими установами та органiзацiями, вести переговори, самостiйно укладати та пiдписувати
вiд iменi Товариства будь-якi угоди, договори, контракти та iншi правочини, а для здiйснення
яких, вiдповiдно до цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства, необхiдно рiшення
Наглядової ради та/або Загальних зборiв Товариства - пiсля отримання рiшень вказаних органiв
Товариства про вчинення таких правочинiв;
(4)укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рiшення щодо укладення або
розiрвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акцiонерiв
Товариства;
(5)вiдкривати поточнi та iншi рахунки в банкiвських та фiнансових установах України або за
кордоном для зберiгання коштiв, здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних, депозитних,
касових та iнших фiнансових операцiй Товариства у порядку, передбаченому чинним
законодавством України;
(6)розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим
Статутом, внутрiшнiми положеннями Товариства та рiшеннями Наглядової ради та/або Загальних
зборiв Товариства;
(7)з урахуванням вимог цього Статуту видавати, пiдписувати та вiдкликати доручення й
довiреностi працiвникам Товариства, iншим фiзичним та юридичним особам на здiйснення вiд
iменi Товариства юридично значимих дiй;
(8)видавати накази, розпорядження та iншi органiзацiйно-розпорядчi документи щодо дiяльностi
Товариства;
(9)приймати на роботу, звiльняти з роботи, приймати iншi рiшення з питань трудових вiдносин
Товариства з працiвниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
(10)вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнень;
(11)надавати розпорядження та/або вказiвки, якi є обов’язковими для виконання усiма особами, якi
знаходяться у трудових вiдносинах iз Товариством, та усiма уповноваженими представниками
Товариства;
(12)здiйснювати iншi права та повноваження, передбаченi цим Статутом.
Генеральний директор Товариства зобов’язаний:
(1)виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв Товариства, Наглядової ради Товариства,

прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом;
(2)дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрiшнiх документiв Товариства;
(3)дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов’язки у вiдношеннi до
Товариства розумно та добросовiсно;
(4)не використовувати можливостi Товариства у сферi господарської дiяльностi у власних
приватних цiлях;
(5)не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, не
використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про
дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства;
(6)своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн
володiє 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших
юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть
здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний зацiкавленою особою.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої їй винагороди не
отримано, тому вказана iнформацiя не розкривається. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
З липня 2005 року по жовтень 2014 року – Директор ВIДОКРЕМЛЕНОГО ПIДРОЗДIЛУ
«ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ – 00131618 мiсцезнаходження: Україна,
80411, вул. Промислова, 12, смт.Добротвiр, Кам’нка-Бузького р-ну, Львiвської обл.)
Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв.
За трудову дiяльнiсть займав наступнi посади:
- 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».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Магеровський Андрiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КА 058481 04.03.1996 Кам'янка – Бузьким РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища

6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
04.10.2001 р. - 26.02.2008 р. – заступник головного бухгалтера ЗАО «Фiрма «Нафтогазбуд»;
26.02.2008 р. – 08.06.2010 р. – головний бухгалтер ПАТ «Фiрма «Нафтогазбуд»; 01.10.2009 р. –
18.11.2011 р. – головний бухгалтер ТОВ «ЦЕМЕКС»; 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».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
03.07.2013 Термiн призначення не визначений
9) Опис
Головний бухгалтер товариства органiзовує та веде бухгалтерськiй облiк вiдповiдно до
внутрiшньої облiкової полiтики, розробленої на пiдставi мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку та положень(стандартiв) України.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої їй винагороди не
отримано, тому вказана iнформацiя не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
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) у зв'язку iз звiльненням 02.07.2013 року головного бухгалтера Товариства –
Холощак Олени Григорiївни.
Посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi:
04.10.2001 р. - 26.02.2008 р. – заступник головного бухгалтера ЗАО «Фiрма «Нафтогазбуд»;
26.02.2008 р. – 08.06.2010 р. – головний бухгалтер ПАТ «Фiрма «Нафтогазбуд»;
01.10.2009 р. – 18.11.2011 р. – головний бухгалтер ТОВ «ЦЕМЕКС»;
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» (м.Донецьк, бул. Шевченка, 11)
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DTEK ENERGY B.V. (до змiни найменування - DTEK Holdings B.V.)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34334895 4) рік народження**

0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закiнчення строку продовжує виконувати свої повноваження до
обрання нового складу
9) Опис
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати Нiдерландiв - 343334895, мiсцезнаходження Schiphol Boulevard, 231, Tower B, 5th floor, 1118 BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands.
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства (п. 16.8. Статуту Товариства):
1) органiзовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
2) скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них;
3) затверджує порядок денний засiдань Наглядової ради Товариства;
4) постiйно пiдтримує контакти з iншими органами Товариства та їх посадовими особами,
виступає вiд iменi Наглядової ради Товариства та представляє її права та iнтереси у
взаємовiдносинах iз ними, а також - на пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства - представляє
iнтереси Наглядової ради Товариства у взаємовiдносинах з стороннiми юридичними та фiзичними
особами;
5) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами Товариства про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан справ Товариства та вжитi Наглядовою радою заходи, спрямованi на досягнення
мети Товариства;
6) пiдписує вiд iменi Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на пiдставi
рiшень Наглядової ради Товариства;
7) на пiдставi рiшень Загальних зборiв Товариства, пiдписує i розриває договори мiж Товариством
та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
8) на пiдставi вiдповiдних рiшень Наглядової ради Товариства пiдписує вiд iменi Товариства
трудовий договiр (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства,
розриває такий договiр (контракт), вносить змiни до нього;
9) надає Наглядовiй радi Товариства пропозицiї щодо кандидатури для обрання Корпоративним
секретарем Товариства;
10) здiйснює iншi повноваження необхiднi для ефективного виконання Наглядовою радою її
функцiй та задач.
Компетенцiя Наглядової ради Товариства передбачена п. 16.11.1. Статуту Товариства.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду - 146 160
гривень.
DTEK ENERGY B.V. (до змiни найменування - DTEK HOLDINGS B.V.) була обрана до складу
Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 28.03.2012
року) та обрана Головою Наглядової ради згiдно з рiшенням Наглядової ради (протокол № 1 вiд
28.03.2012 року).
Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DTEK HOLDINGS LIMITED
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 174860 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закiнчення строку продовжує виконувати свої повноваження до
обрання нового складу
9) Опис
Реєстрацiйний номер республiки Кiпр - 174860, мiсцезнаходження - 3 JULIA HOUSE, Themistokles
Dervis Street, P.C. 1066, Nikosia, Cyprus.
Основнi повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства (п.16.11.1. Статуту Товариства):
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1)затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi
з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до
компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства,
щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2)обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3)затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним
директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про
розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору
(контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним
повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора Товариства;
(6)призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального
директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку,
якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7)затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка
обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх
винагороди (оплати працi);
(8)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж
Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9)визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують

попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним
бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових
договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми
положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11)прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна
Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України,
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12)прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13)запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту
Товариства;
(14)iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
(15)обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради
Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16)утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради
Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради
Товариства;
(17)обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства
вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi
товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19)пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв
скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20)прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та
Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови
Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами
Товариства;
(21)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22)затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за
питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних
зборiв акцiонерами;
(23)обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень
Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов
договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24)затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;

(26)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29)затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що
передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32)прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв,
депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi
Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення
про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
(35)прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
(36)прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами
Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi
обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37)заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi
Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора
Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної,
цiнової полiтики Товариства;
(38)розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi
Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39)прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства,
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40)погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення
працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
(41)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшення про
вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi
пiдпунктами 27, 28, 42 - 52 цього пункту 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо
або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв,
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро
без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в
залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо вiдчуження/набуття права
власностi на нерухоме майно та вiдмови вiд права користування Товариством земельною дiлянкою
або її частиною;
(43)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової

допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр
у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше
60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги
(позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному
випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення Товариством правочинiв з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання,
водовiдведення, якщо вартiсть кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(46)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються
вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, якщо вартiсть
кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(47)прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм
фiнансування, гарантiй, порук;
(48)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в
заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(49)прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових
iнструментiв;
(50)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у
власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в
iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(51)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або
вiдступлення права вимоги Товариства;
(52)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(53)прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб,
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в
установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних
осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття
рiшень такими представниками;
(54)прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей
та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує
попереднього погодження з Наглядовою радою;
(55)затвердження перелiку правочинiв, якi Генеральний директор Товариства має право вчиняти з
юридичними та фiзичними особами вiд iменi Товариства без додаткового погодження з
Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не
перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi

Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(56)надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(57)прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на
виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(58)прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(59)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства
згiдно iз законом та цим Статутом.
Розмiр виплаченої емiтентом винагороди посадовiй особi протягом звiтного перiоду - 116 928
гривень.
DTEK HOLDINGS LIMITED була обрана на посаду члена Наглядової ради згiдно з рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1/2012 вiд 28.03.2012 року).
Iнформацiєю стосовно посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Позняков Олександр Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2007 року по 2014 рiк - в.о. вiце-президента, в.о. першого вiце-президента, перший вiцепрезидент Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закiнчення строку продовжує виконувати свої повноваження до
обрання нового складу
9) Опис
Основнi повноваження та обов'язки Наглядової ради Товариства (п.16.11.1. Статуту Товариства):
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
(1)затвердження локальних нормативних актiв Товариства, якими регулюються питання, пов’язанi
з дiяльнiстю Товариства (крiм тих, що вiднесенi цим Статутом та дiючим законодавством до
компетенцiї Загальних зборiв Товариства), у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства,

щодо складу, обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi
вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо;
(2)обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
(3)затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним
директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, прийняття рiшення про
розiрвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
(4)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства трудового договору
(контракту) мiж Товариством та Генеральним директором Товариства;
(5)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора Товариства вiд здiйснення ним
повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме
повноваження Генерального директора Товариства;
(6)призначення та вiдкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов’язки Генерального
директора Товариства на перiод його вiдсутностi (вiдрядження, вiдпустка, хвороба) у випадку,
якщо термiн такої вiдсутностi перевищує 35 днiв;
(7)затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка
обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товариства, у тому числi умов їх
винагороди (оплати працi);
(8)визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж
Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(9)визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують
попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним
бажанням), в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових
договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди;
(10)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрiшнiми
положеннями Товариства та чинним законодавством;
(11)прийняття рiшення про обрання та залучення суб’єкта оцiночної дiяльностi (оцiнювача майна
Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України,
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
прийняття рiшення про припинення та/або розiрвання договору з оцiнювачем майна Товариства;
(12)прийняття рiшення про обрання (призначення), змiну незалежного аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг,
прийняття рiшення про розiрвання, внесення змiн до договору з аудитором Товариства;
(13)запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби
внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього
аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього
аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту
Товариства;
(14)iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства;
(15)обрання та вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) Голови Наглядової ради
Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
(16)утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради Товариства,
затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради
Товариства, обрання та вiдкликання членiв комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення
перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради
Товариства;
(17)обрання та вiдкликання (звiльнення) Корпоративного секретаря;
(18)прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства
вiдповiдного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi
товариства», крiм випадкiв скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(19)пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв Товариства, прийняття рiшення
про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв

скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерами;
(20)прийняття рiшення про призначення та вiдкликання Голови Загальних зборiв Товариства та
Секретаря Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв призначення та вiдкликання Голови
Загальних зборiв Товариства та Секретаря Загальних зборiв Товариства Загальними зборами
Товариства;
(21)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв Товариства, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;
(22)затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах Товариства за
питаннями порядку денного Загальних зборiв Товариства, крiм випадкiв скликання Загальних
зборiв акцiонерами;
(23)обрання та вiдкликання Реєстрацiйної комiсiї Товариства (за винятком випадкiв, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства»), прийняття рiшення про передачу повноважень
Реєстрацiйної комiсiї Товариства реєстратору, зберiгачу або депозитарiю, затвердження умов
договору з ними та прийняття рiшення про розiрвання таких договорiв;
(24)затвердження особи, яка має право складати перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у
Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
(25)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття
рiшення про визначення додаткових способiв повiдомлення осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, про виплату дивiдендiв;
(26)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
(27)прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв
Товариства на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(28)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
(29)затвердження грошової оцiнки матерiальних цiнностей, цiнних паперiв i майнових прав, що
передаються акцiонерами в оплату акцiй Товариства;
(30)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, якi дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65
Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(31)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
(32)прийняття рiшень про затвердження результатiв розмiщення облiгацiй Товариства;
(33)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв,
депозитарiю цiнних паперiв, або зберiгача для облiку права власностi на цiннi папери емiтованi
Товариством та цiннi паперi iнших емiтентiв, власником яких є Товариство та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ними, встановлення розмiру оплати їх послуг, прийняття рiшення
про припинення, змiну та/або розiрвання договорiв з ними;
(34)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради Товариства, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства вiдповiдно до Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
(35)прийняття рiшення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов
договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статтi 84 Закону України «Про
акцiонернi товариства»;
(36)прийняття рiшення про участь Товариства у договорi (угодi), яка укладається мiж акцiонерами
Товариства, за якою вони приймають на себе додатковi зобов’язання як акцiонери, у тому числi
обов’язок участi у Загальних зборах Товариства;
(37)заслуховування iнформацiї Генерального директора Товариства про стан дiяльностi
Товариства та прийняття рiшень за наслiдками її розгляду, аналiз дiй Генерального директора
Товариства щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної, економiчної,
цiнової полiтики Товариства;
(38)розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства та фiнансових планiв дiяльностi

Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства (в тому числi прийняття рiшень
щодо утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв Товариства, затвердження положень про їх дiяльнiсть);
(39)прийняття рiшення про заснування або припинення дочiрнiх пiдприємств Товариства,
затвердження їх статутiв та внесення змiн до них;
(40)погодження призначення на посаду та звiльнення з посади (крiм випадкiв звiльнення
працiвника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства керiвникiв дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв;
(41)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшення про
вчинення Товариством правочинiв (договори, угоди, контракти тощо), iнших, нiж передбаченi
пiдпунктами 27, 28, 42 - 52 цього пункту 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо
або декiлькох правочинiв, пов’язаних однiєю метою) перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв,
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро
без податку на додану вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi, визначений за
офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладання вiдповiдного правочину, в
залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пунктi, буде досягнута ранiше;
(42)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо вiдчуження/набуття права
власностi на нерухоме майно та вiдмови вiд права користування Товариством земельною дiлянкою
або її частиною;
(43)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення правочинiв щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової
допомоги (дарування, пожертва та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр
у кожному випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше
60% (шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(44)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення правочинiв з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги
(позики, позички та iншi види, передбаченi чинним законодавством), якщо її розмiр у кожному
випадку перевищує 10 (десять) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства та якщо такi правочини вчиняються з компанiєю «ДТЕК
ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з iншими юридичними особами, бiльше 60%
(шiстдесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») i якi визначенi Наглядовою радою
компанiї «ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї
«ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольованi Активи;
(45)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення Товариством правочинiв з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання,
водовiдведення, якщо вартiсть кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(46)з урахуванням вимог, передбачених пунктом 19.2. цього Статуту, прийняття рiшень про
вчинення правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються
вiдповiдно до Договору мiж членами Оптового ринку електричної енергiї України, якщо вартiсть
кожного з таких правочинiв перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
(47)прийняття рiшень щодо надання чи отримання Товариством кредитiв, позик або iнших форм
фiнансування, гарантiй, порук;
(48)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо передачi чи отримання в
заставу, iпотеку або про будь-яке iнше обтяження основних засобiв та iншого майна, продукцiї;
(49)прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй, векселiв та iнших боргових

iнструментiв;
(50)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо придбання або набуття у
власнiсть iншим способом, вiдчуження чи обтяження, акцiй, часток, паїв чи корпоративних прав в
iншiй формi, а також похiдних цiнних паперiв, опцiонiв;
(51)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв щодо переводу боргу Товариства або
вiдступлення права вимоги Товариства;
(52)прийняття рiшень про вчинення Товариством правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть;
(53)прийняття рiшень щодо участi Товариства у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб,
включаючи господарськi товариства, об'єднання пiдприємств тощо, у тому числi шляхом видачi
довiреностей представникам Товариства (iз завданнями на голосування або без них) для участi в
установчих зборах, загальних зборах засновникiв, вищому та/або наглядовому органi юридичних
осiб, в створеннi i дiяльностi яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття
рiшень такими представниками;
(54)прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором Товариства довiреностей
та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує
попереднього погодження з Наглядовою радою;
(55)затвердження перелiку правочинiв, якi Генеральний директор Товариства має право вчиняти з
юридичними та фiзичними особами вiд iменi Товариства без додаткового погодження з
Наглядовою радою та незалежно вiд вартостi (суми) таких правочинiв, якщо вони: (а) не
перевищують 25 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, або (б) у випадку перевищення цього лiмiту – попередньо схваленi
Загальними зборами вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства»;
(56)надання доручень Ревiзiйнiй комiсiї Товариства на проведення перевiрок фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень,
iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв;
(57)прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу Товариства, в тому числi на
виконання рiшень Загальних зборiв Товариства;
(58)прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi
недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення
особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi
Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову;
(59)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства
згiдно iз законом та цим Статутом.
Згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо розмiру виплаченої їй винагороди не
отримано, тому вказана iнформацiя не розкривається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
Обраний на посаду Члена Наглядової ради згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
(протокол № 1/2012 вiд 28.03.2012 року).
Обiймає посади:
- члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО", 69006, м. Запорiжжя, вул. Добролюбова, 20;
- члена Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО",84601, Донецька область, м. Горлiвка, проспект Ленiна, 11.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДТЕК ЕНЕРГО"

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34225325 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання
нового складу
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї (п. 18.6. - 18.10. Статуту Товариства):
Голова Ревiзiйної комiсiї:
(1)органiзовує роботу Ревiзiйної комiсiї;
(2)скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
(3)доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам та
Наглядовiй радi;
(4)пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства:
(1)контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв
розвитку Товариства;
(2)контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi,
матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх
вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй;
(3)контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рiшень Загальних зборiв
Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фiнансово-господарської дiяльностi,
дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
(4)контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом;
(5)контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та
повнотою виплати дивiдендiв;
(6)контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв;
(7)контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту Товариства використання коштiв
резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
(8)контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй;
(9)перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним
директором Товариства;
(10)перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства;
(11)аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення
резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв
управлiння Товариства;
(12)аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного

облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства;
(13)подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам Товариства та надання
рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв;
(14)складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства;
(15)надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про
неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (до перейменування - ТОВ "ДТЕК") 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).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
DTEK OIL&GAS B.V. (до змiни найменування - DTEK INVESTMENTS B.V.)
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 34284942 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання
нового складу
9) Опис
Номер у торговельному реєстрi Торгової палати м. Амстердам - 34284942, мiсцезнаходження Schiphol Boulevard, 231, Tower B, 5th floor, 1118 BH Luchthaven Schiphol, the Netherlands.

Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту
Товариства):
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1)отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали,
бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї
функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства
про надання такої iнформацiї та документiв;
(2)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та
нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та
перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4)вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його
посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6)проводити службовi розслiдування;
(7)отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8)залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх
консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10)iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
18.9.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1)проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та
iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3)доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення;
(4)негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час
перевiрок:
(5)здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про
неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
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).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ УКРАЇНИ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
- 32984271 4) рік народження**
0
5) освіта**
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012 3 роки. У випадку закiнчення строку повноважень виконує свої обов'язки до обрання
нового складу
9) Опис
Повноваження та обов'язки Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (п. 18.8. - 18.10. Статуту
Товариства):
Ревiзiйна комiсiя має право:
(1)отримувати вiд органiв Товариства, посадових осiб Товариства необхiднi матерiали,
бухгалтерськi, фiнансовi та iншi документи, необхiднi для належного виконання покладених на неї
функцiй, протягом 3 днiв з дати подання письмової вимоги Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства
про надання такої iнформацiї та документiв;
(2)вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв Товариства, вимагати скликання
позачергових Загальних зборiв Товариства, проведення засiдань Наглядової ради Товариства та
нарад Генерального директора Товариства;
(3)оглядати примiщення Товариства, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та
перевiряти їх фактичну наявнiсть;
(4)вимагати та отримувати письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо
питань, якi належать до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, пiд час проведення перевiрок;
(5)вимагати явку та надання особистих пояснень вiд працiвникiв Товариства та/або його
посадових осiб на засiданнях Ревiзiйної комiсiї Товариства;
(6)проводити службовi розслiдування;
(7)отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки;
(8)залучати на договiрнiй основi до своєї роботи експертiв, аудиторськi фiрми та стороннiх
консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
(9)вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;
(10)iнiцiювати питання про вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства у разi порушення ними
положень, правил та iнструкцiй з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

18.9.Ревiзiйна комiсiя зобов'язана:
(1)проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;
(2)своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi та
iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
(3)доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та
виявленi недолiки i порушення;
(4)негайно iнформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час
перевiрок:
(5)здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
(6)вимагати скликання позачергових Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
(7)готувати висновки по рiчних звiтах та балансах.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
(1)брати участь у зборах, перевiрках та засiданнях Ревiзiйної комiсiї та завчасно повiдомляти про
неможливiсть такої участi iз зазначенням причини вiдсутностi;
(2)дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та
збереження конфiденцiйної iнформацiї та iнформацiї з обмеженим доступом;
(3)не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
(4)своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, Наглядовiй радi та Загальним зборам повну i точну
iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода емiтентом посадовiй особi не виплачувалася.
Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (протокол №
1/2012 вiд 28.03.2012 року).
Iнформацiєю щодо посад особи на будь-яких iнших пiдприємствах емiтент не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної
особи

1

2

Голова Наглядової
ради

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

DTEK ENERGY B.V.

---

3470423

27.1327

3470423

0

0

0

Член Наглядовоъ
ради

DTEK HOLDINGS LIMITED

---

5768978

45.1035

5768978

0

0

0

член Наглядової
ради

Позняков Олександр
Вiкторович

---

1

0.00000

1

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК
ЕНЕРГО»

- 34225325 -

1

0.0000

1

0

0

0

Тимчасово
виконуючий
обов'язки
Генерального
директора

Шувар Андрiй Йосифович

СС 832114 26.10.1999
Бурштинський ВМ УМВС
України в IваноФранкiвськiй областi

5

0.0000

5

0

0

0

Головний
бухгалтер

Магеровський Андрiй
Петрович

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

0

0

0

0

0

0

член Ревiзiйної
комiсiї

DTEK OIL&GAS B.V.

---

2

0.0000

2

0

0

0

член Ревiзiйної
комiсiї

НАЦIОНАЛЬНА
АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ
"ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ
УКРАЇНИ"

- 32984271 -

0

0

0

0

0

0

9239410

72.2362

9239410

0

0

0

Усього

привілейовані привілейовані
іменні
на пред'явника

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

DTEK HOLDINGS
LIMITED

174860

1066 Республiка Кiпр - Nicosia
Themistokli Dervi, 3

5768978

45.1035

5768978

0

0

0

DTEK ENERGY B.V.

34334895

1118 Королiвство Нiдерландiв Luchthaven Schiphol Schiphol
Boulevard, 231, Tower B, 5th floor

3470423

27.1327

3470423

0

0

0

Держава Україна в
особi ФДМУ

00032945

01601 Україна м. Київ - мiсто Київ
вулиця Кутузова, 18/9

3197637

25.0000

3197637

0

0

0

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Усього

12437038

97.2362

12437038

0

0

0

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

Кількість за видами акцій

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

Опис

чергові

позачергові

X
24.04.2014
97.46637
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний):
1.Обрання членiв Лiчильної комiсiї Товариства. Затвердження регламенту роботи рiчних Загальних
зборiв Товариства.
2.Звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства
за 2013 рiк.
3.Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк.
4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.
5.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi.
7.Нарахування та виплата частини прибутку (дивiдендiв) за пiдсумками роботи Товариства у 2013
роцi.
8.Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є
заiнтересованiсть.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного, вiдсутнi.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. З першого питання порядку денного вирiшили:
1.1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних Загальних зборiв Товариства у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Бойко Андрiй Валентинович;
Члени Лiчильної комiсiї:
Федорова Надiя Володимирiвна;
Цвiров Леонiд Євгенович;
Титаренко Галина Володимирiвна;
Моргун Iгор Миколайович;
Румпа Олександр Юрiйович;
Талалаєнко Олег Вадимович;
Пухалик Роман Степанович.
1.2.Затвердити регламент роботи рiчних Загальних зборiв Товариства (додається).
2. З другого питання порядку денного вирiшили:
2.1.Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2013 рiк (додається).
3. З третього питання порядку денного вирiшили:
3.1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк (додається).
4. З четвертого питання порядку денного вирiшили:
4.1.Затвердити Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2013 рiк та висновки Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за
2013 рiк (додаються).
5. З п'ятого питання порядку денного вирiшили:
5.1.Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2013 рiк (додається).
6. З шостого питання порядку денного вирiшили:
6.1.Чистий прибуток, отриманий за пiдсумками роботи Товариства за 2013 рiк, розподiлити таким
чином:
-173 567 641,37 гривень (сто сiмдесят три мiльйони п’ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок одна
гривня 37 копiйок) – спрямувати на виплату дивiдендiв;
-6 517 400,00 гривень (шiсть мiльйонiв п’ятсот сiмнадцять тисяч чотириста гривень) - спрямувати до
Резервного капiталу Товариства;
-решту чистого прибутку залишити нерозподiленою (для виконання статутних цiлей).
7. З сьомого питання порядку денного вирiшили:
7.1.Затвердити загальний розмiр рiчних дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi – 173
567 641,37 гривень (сто сiмдесят три мiльйони п’ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок одна гривня
37 копiйок) та розмiр дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi з розрахунку на 1
(одну) просту iменну акцiю Товариства – 13,57 гривень (тринадцять гривень 57 копiйок).
7.2.Здiйснити нарахування та виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi у

розмiрi 173 567 641,37 гривень (сто сiмдесят три мiльйони п’ятсот шiстдесят сiм тисяч шiстсот сорок
одна гривня 37 копiйок) чистого прибутку до 1 липня 2014 року у вiдповiдностi до ст. 30 Закону
України «Про акцiонернi товариства» та ст. 11 Закону України «Про управлiння об’єктами державної
власностi».
7.3.Зобов’язати Наглядову раду Товариства здiйснити всi необхiднi дiї для нарахування та виплати
дивiдендiв акцiонерам Товариства за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi у встановленому
розмiрi, в тому числi визначити дату складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядок повiдомлення акцiонерiв, що включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на
отримання дивiдендiв, про проведення виплат, порядок нарахування та виплати дивiдендiв, в якому
врахувати зобов’язання Товариства, що виникають вiдповiдно до Закону України «Про управлiння
об’єктами державної власностi» та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.2004 №794 «Про
утворення Нацiональної акцiонерної компанiї «Енергетична компанiя України» щодо забезпечення
перерахування до Державного бюджету України дивiдендiв, нарахованих на державну частку, що
становить 25%+1 акцiя статутного капiталу Товариства».
8. З восьмого питання порядку денного вирiшили:
8.1.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi
протягом одного року з дня проведення цих рiчних Загальних зборiв Товариства наступних
правочинiв, укладення 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 16 355 000 000 (шiстнадцяти мiльярдiв триста п’ятдесяти п’яти
мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ;
2)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 8 991 000 000 (восьми
мiльярдiв дев’ятисот дев’яноста одного мiльйона) 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 вугiлля (вугiльної продукцiї).
8.2. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних
Загальних зборiв Товариства наступних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства вiднесено
до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та предметом яких є:
1)надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму
всiх таких правочинiв не бiльше 165 000 000 (ста шiстдесяти п’яти мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK
ENERGY B.V.) або iншим юридичним особам, бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи
корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK Holdings B.V. i якi
визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою
радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи;
2)отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги на загальну граничну суму
всiх таких правочинiв не бiльше 250 000 000 (двохсот п’ятдесяти 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 Holdings B.V. або iнших юридичних осiб,
бiльше 60% (шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано
належить компанiї DTEK Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings
B.V. як Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi
Активи;
3)отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля
перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шестидесяти
вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK
Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi
визначенi Наглядовою радою Компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи, для
фiнансування поповнення обiгових коштiв Товариства на загальну граничну суму всiх таких
правочинiв не бiльше 250 000 000 (двохсот п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалент цiєї
суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину;
4)отримання (залучення) Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або
кредитiв (у тому числi шляхом випуску емiсiйних боргових цiнних паперiв) на загальну граничну
суму всiх таких правочинiв не бiльше 430 000 000 (чотирьохсот тридцяти 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: 12 % рiчних у доларах США
та євро, 16 % рiчних у росiйських рублях, 25 % рiчних у гривнi;
5)отримання Товариством фiнансових позик (поворотної фiнансової допомоги) та/або кредитiв на
загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 630 000 000 (шiстсот тридцяти 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 Holdings B.V. (пiсля
перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60% (шестидесяти
вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанiї DTEK
Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Активи, або якi
визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи, для
фiнансування проектiв з реконструкцiї та модернiзацiї теплоелектростанцiй, зi строком дiї до 10 рокiв;
6)забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань компанiї DTEK Holdings
B.V. (пiсля перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або iнших юридичних осiб, бiльше 60%
(шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї DTEK Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як
Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи,
за договорами фiнансових позик та/або кредитiв, гарантiй чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому
числi випущених облiгацiй) шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави
майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних
Товариству акцiй чи корпоративних прав, на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше
731 000 000 (семисот тридцяти одного мiльйона) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину;
7)вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу на загальну граничну суму всiх таких
правочинiв не бiльше 50 000 000 (п’ятдесяти мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
правочину, за умови отримання обов’язкового попереднього погодження вiд Фонду державного
майна України у випадках, коли: (а) такий правочин здiйснюється не в рамках звичайної
господарської дiяльностi Товариства; або (б) балансова вартiсть такого правочину перевищує 25
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
8)розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на депозитних рахунках у
банкiвських установах 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.
8.3. Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти
правочини, передбаченi пiдпунктом 1 пункту 8.1. цього протоколу, щодо якого Загальними зборами
Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження
Наглядової ради Товариства.
8.4. Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктом 2 пункту 8.1.,
пiдпунктами 3 – 8 пункту 8.2. та пунктом 8.3. цього протоколу 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 кожного iз правочинiв
вказаних у пунктi 8.1. та пiдпунктах 3 - 8 пункту 8.2. цього протоколу, за виключенням випадкiв, коли
такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих рiчних Загальних
зборiв Товариства.
8.5. 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 8.1.
та 8.2. цього протоколу.
8.6. Схвалити та уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дати проведення
цих рiчних Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо внесення всiх та будь-яких змiн до
ранiше укладених Товариством кредитних договорiв (договорiв фiнансової позики), а також
договорiв, якими забезпечується виконання Товариством його обов’язкiв за вказаними договорами
(договорiв iпотеки, застави, поруки тощо), за умови дотримання наступних обмежень:
1)збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 12 % рiчних у доларах США та євро, до
16% рiчних у росiйських рублях, до 25% рiчних у 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.
8.7. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих рiчних
Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства») з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв,
визначених у пунктах 8.1., 8.2., 8.5. та 8.6. цього протоколу, а саме: з компанiєю DTEK Holdings B.V.
(пiсля перейменування - DTEK ENERGY B.V.) або iншими юридичними особами, бiльше 60%

(шестидесяти вiдсоткiв) акцiй чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить
компанiї DTEK Holdings B.V. i якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як
Активи, або якi визначенi Наглядовою радою компанiї DTEK Holdings B.V. як Контрольованi Активи,
якщо такi правочини будуть стосуватися та вiдповiдати вимогам, передбаченим пунктами 8.1., 8.2.,
8.5. та 8.6. цього протоколу рiчних Загальних зборiв Товариства.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

173567641.37

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

13.57

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

166532528.06

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання
дивідендів

30.05.2014

Дата виплати
дивідендів

01.07.2014

Опис

Рiшення щодо виплати дивiдендiв за результатами звiтного перiоду (за 2014 рiк) ще не
приймалося, тому iнформацiя щодо суми нарахованих за звiтний перiод дивiдендiв (в тому числi
на одну акцiю), суми виплачених за звiтний перiод дивiдендiв, дати складання перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв за результатами звiтного перiоду, дати виплати дивiдендiв
за результатами звiтного перiоду не надається.
Iнформацiя щодо виплати дивiдендiв за результатами перiоду, що передував звiтному (за 2013
рiк):
дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв - рiшення про виплату дивiдендiв прийняте
рiчними Загальними зборами ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" 24.04.2014 р.;
дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, - 30.05.2014 р.;
дата, розмiр, порядок та строк виплати дивiдендiв - дивiденди за пiдсумками роботи товариства у
2013 роцi виплачуються акцiонерам до 01.07.2013 р. (у разi подання акцiонером заяви про
виплату дивiдендiв до 25.06.2014 р.) та протягом 30 днiв з моменту надходження заяви про
виплату дивiдендiв (у разi подання заяви про виплату дивiдендiв пiсля 25.06.2014 р.).
Виплата дивiдендiв акцiонерам, якi самостiйно не укладали договори про обслуговування
рахункiв у цiнних паперах та рахунки в цiнних паперах яких обслуговуються депозитарною
установою на пiдставi договору про вiдкриття/обслуговування рахункiв у цiнних паперах
власникiв, укладеному з емiтентом в процесi дематерiалiзацiї акцiй, здiйснюється виключно за
письмовими заявами шляхом безготiвкового перерахування коштiв на вказаний акцiонером
рахунок у банку або поштовим переказом (за вибором акцiонера) та за умови, що сума
дивiдендiв, яка призначена для виплати вiдповiдному акцiонеру, достатня для покриття витрат
емiтента, пов’язаних iз безготiвковим перерахуванням коштiв або поштовим переказом.
Працiвникам емiтента та пенсiонерам, якi облiковуються в органiзацiї ветеранiв вiйни та
ветеранiв працi, виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом перерахування дивiдендiв на картковi
рахунки.
Виплата дивiдендiв акцiонерам - депонентам депозитарних установ та клiєнтам депозитарiюкореспондента здiйснюється виключно за письмовими заявами шляхом безготiвкового
перерахування коштiв на грошовий рахунок Центрального депозитарiю в Розрахунковому центрi
у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України, та за умови, що сума
дивiдендiв, яка призначена для виплати вiдповiдному акцiонеру, достатня для покриття витрат
емiтента, пов’язаних iз безготiвковим перерахуванням коштiв.
Розмiр дивiдендiв за пiдсумками роботи Товариства у 2013 роцi - 13,57 гривень (тринадцять
гривень п'ятдесят сiм копiйок) на кожну просту акцiю емiтента.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

13490997

Місцезнаходження

83052 Україна Донецька - мiсто Донецьк проспект Iллiча, буд. 100

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ № 569968
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.04.2011

Міжміський код та телефон

+380623483800

Факс

+380623483887

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА "УКРАУДИТ ХХI-ЗАХIД"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

30203617

Місцезнаходження

79000 Україна Львівська - мiсто Львiв С.Томашiвського, буд. 5

Номер ліцензії або іншого документа на цей 2010
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторською палатою України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.05.2001

Міжміський код та телефон

+380322970569

Факс

+380322970569

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "МАКАУДИТСЕРВIС"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21994619

Місцезнаходження

02140 Україна м. Київ - мiсто Київ вул. Вишнякiвська, 13, оф. 1

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 1988
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044)22-88-914

Факс

(044)22-88-914

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УПРпрізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ФIНАНС"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36980202

Місцезнаходження

03035 Україна м. Київ - м.Київ вул. Кавказька, 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ520607
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.04.2010

Міжміський код та телефон

+380442486359

Факс

+380442486359

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

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.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Балтiк Фiнанс Груп"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36797165

Місцезнаходження

79012 Україна Львівська - м. Львiв вул. Сахарова, 42

Номер ліцензії або іншого документа на цей 263312
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.09.2013

Міжміський код та телефон

+380322949506

Факс

+380322948808

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

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.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей дiє без лiцензiї
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-12

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

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

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "КОНСОРИС КОНСАЛТИНГ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36185185

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ д/н м.Київ Предславинська,28

Номер ліцензії або іншого документа на цей д/н
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Комiтет у справах нагляду за страховою дiяльнiстю України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.09.1997

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

Актуарнi розрахунки

Опис

Надання послуг у сферi страхування.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14282829

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ - м. Київ вул. Андрiївська, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №286539
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 2317000

Факс

(044) 2317000

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

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.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23785133

Місцезнаходження

08292 Україна Київська - м. Буча бул. Б.Хмельницького, буд. 6, офiс
253

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 294645
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

16.12.2014

Міжміський код та телефон

(044)2289165

Факс

(044)2289165

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

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

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

XI. Опис бізнесу
ДАЕК "Захiденерго" була створена внаслiдок реструктуризацiї електроенергетики України згiдно з
наказом Мiненерго України вiд 16.08.1995 № 155, вiдповiдно до Указу Президента України вiд
04.04.1995 № 282/95 "Про структуру перебудови в електроенергетичному комплексi України".
18.04.2000 р. ДАЕК "Захiденерго була перейменована на ВАТ "Захiденерго". На пiдставi
Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 794 вiд 22.06.2004 державна частка акцiй (70,1%) ВАТ
"Захiденерго" була передана до статутного фонду Нацiональної акцiонерної компанiї
"Енергетична компанiя України". Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд
22.03.2011р. Вiдкрите акцiонерне товариство "Захiденерго" було перейменоване на Публiчне
акцiонерне товариство "Заiхiденерго".
Згiдно з рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.03.2012 р. Публiчне акцiонерне
товариство "Заiхiденерго" було перейменоване на Публiчне акцiонерне товариство "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО".
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiни кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, протягом звiтного перiоду не вiдбувалося.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу емiтента протягом звiтного перiоду не було.
До органiзацiйної структури Товариства входять наступнi Вiдокремленi пiдроздiли:
1) ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ «ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧЧНА СТАНЦIЯ»
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (скорочене
найменування - ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКА ТЕС); код ЄДРПОУ 05470928, мiсцезнаходження:
Україна, 24321, Вiнницька обл., Тростянецький р-н, м. Ладижин, вул. Наконечного, 173.
Роль - здiйснення основного виду дiяльностi товариства з виробництва електричної та теплової
енергiї; перспективи розвитку - оптимiзацiя та модернiзацiя дiяльностi з урахуванням всiх
факторiв, якi впливають на дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу.
2) ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ"
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (скорочене
найменування - ДТЕК ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС), код ЄДРПОУ 00131618, мiсцезнаходження:
Україна, 80411, Львiвська обл., Кам’нка-Бузький р-н, смт. Добротвiр, вул. Промислова, 12.
Роль - здiйснення основного виду дiяльностi товариства з виробництва електричної та теплової
енергiї; перспективи розвитку - оптимiзацiя та модернiзацiя дiяльностi з урахуванням всiх
факторiв, якi впливають на дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу.
3) ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦIЯ"
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (скорочене
найменування - ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС), код ЄДРПОУ 05470928; мiсцезнаходження:
Україна, 77112, Iвано-Франкiвська обл., Галицький р-н, м. Бурштин.
Роль - здiйснення основного виду дiяльностi товариства з виробництва електричної та теплової
енергiї; перспективи розвитку - оптимiзацiя та модернiзацiя дiяльностi з урахуванням всiх
факторiв, якi впливають на дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу.
4) ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ГАЛРЕМЕНЕРГО" ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (скорочене найменування - ГАЛРЕМЕНЕРГО); код
ЄДРПОУ 05471201; мiсцезнаходження: Україна, 79026, м. Львiв, Сихiвський район, вул.
Козельницька,7.
Роль - ремонт основного та допомiжного обладнання; перспективи розвитку - оптимiзацiя та
модернiзацiя дiяльностi з урахуванням всiх факторiв, якi впливають на дiяльнiсть вiдокремленого
пiдроздiлу.
5) ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ПIДРОЗДIЛ "ЛЬВIВЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ" ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" (скорочене найменування ЛЬВIВЕНЕРГОСПЕЦРЕМОНТ), код ЄДРПОУ 05471218; мiсцезнаходження: Україна, 79026,
м.Львiв, Сихiвський район, вул. Козельницька,17.
Роль - ремонт основного та допомiжного обладнання; перспективи розвитку - оптимiзацiя та

модернiзацiя дiяльностi з урахуванням всiх факторiв, якi впливають на дiяльнiсть вiдокремленого
пiдроздiлу.
Змiн в органiзацiйнiй структурi емiтента протягом звiтного перiоду (порiвняно з попереднiм
перiодом) не вiдбувалося.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 5982, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 67,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 5.
Фонд оплати працi за 2014 рiк зменшився порiвняно з попереднiм роком на 23 937,9 тис. грн. за
рахунок зменшення кiлькостi працiвникiв.
Протягом 2014 року в ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" пiдвищили квалiфiкацiю 5 019 працiвникiв. Iз
них робiтники – 3 711 осiб, IТР – 1 308 осiб. Навчання проходило в учбових класах емiтента та у
зовнiшнiх навчальних закладах.
В учбових класах ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" пройшли навчання 4 380 осiб. Iз них робiтники –
3363 особи:
- пройшли професiйну перепiдготовку/пiдготовку – 180 осiб;
- пiдвищило квалiфiкацiю – 1 454 особи;
- спецiальне навчання з вивчення безпечних прийомiв та методiв виконання робiт пiдвищеної
небезпеки – 1 729 осiб.
IТР пройшли навчання в учбових класах ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" - 1 017 осiб:
- пiдвищили квалiфiкацiю – 527 осiб;
- пройшли спецiальне навчання з вивчення безпечних прийомiв та методiв виконання робiт
пiдвищеної небезпеки – 490 осiб;
У зовнiшнiх учбових закладах пройшли навчання згiдно з укладеними договорами 639 осiб. Iз них
робiтники – 348 осiб:
- пiдвищили квалiфiкацiю – 333 особи;
- пройшли професiйну перепiдготовку/пiдготовку – 15 осiб.
IТР пройшли навчання у зовнiшнiх учбових закладах згiдно з укладеними договорами 291 особа:
- пiдвищили квалiфiкацiю – 138 осiб;
- пройшли навчання на тренiнгах, семiнарах, курсах цiльової пiдготовки (iнформацiйноконсультацiйнi послуги) – 153 особи.
ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПIДПРИЄМСТВ "ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ" (ОЕП "ГРIФРЕ"), код ЄДРПОУ 21677681, мiсцезнаходження:
01032, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 27, види дiяльностi - код КВЕД 72.11
Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi бiотехнологiй; код КВЕД 72.19 Дослiдження й
експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук (основний); код КВЕД
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н. в. i. у., термiн участi емiтента в
об'єднаннi - не визначений.
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНIЗАЦIЙ РОБОТОДАВЦIВ ВУГIЛЬНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТI "УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦI" (ВГО "УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦI"), код
ЄДРПОУ 34999845, мiсцезнаходження: 03142, м.Київ, ПРОСП. АКАДЕМIКА ПАЛЛАДIНА,
будинок 46/2, вид дiяльностi - код КВЕД 94.12 Дiяльнiсть професiйних громадських органiзацiй
(основний), термiн участi емiтента в об'єднаннi - не визначений.
21 вересня 1998 року ДАЕК "Захiденерго" було укладено договiр № 71 про спiльну дiяльнiсть з
ВАТ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2", код ЄДРПОУ 25555644 (перейменоване в ПрАТ
"ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2"). Сума вкладу ДАЕК "Захiденерго" - 120 000 грн.
Метою вкладу є досягнення спiльних господарських цiлей - завершення будiвництва i наступної
експлуатацiї енергетичних об'єктiв ПрАТ "ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС-2".

За результатами спiльної дiяльностi в звiтному роцi отримано загальний прибуток в сумi 36 тис.
грн., з них прибуток ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" - 17 тис. грн.
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» з боку третiх осiб протягом
звiтного перiоду не надходили.
Основнi принципи облiкової полiтики
Основа пiдготовки iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть емiтента готується вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (“МСФЗ”).
Валюта. 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.
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.
Податок на додану вартiсть (ПДВ). ПДВ в Українi стягується за двома ставками: 20% при продажу
на територiї Українi та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв та виконаннi
робiт або наданнi послуг за межi України. У 2010 роцi був прийнятий Податковий кодекс України,
згiдно з яким передбачалося зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 року з 20% до 17%. В
груднi 2013 року було ухвалено Закон України «Про внесення змiн до Податкового кодексу
України», який переносить зниження базової ставки ПДВ на 2015 рiк. 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.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз

використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi
поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi 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 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.
Основнi види продукцiї або послуг, що їх виробляє чи надає емiтент (бiльш нiж 10 %):
виробництво електроенергiї (код за ДКПП - 35.11.):
- обсяг виробництва по пiдприємству - 15 673 647 /12 157 396 тис.кВт.год/тис.грн.;
- географiчнi межi товарного ринку - Україна
Сезоннiсть не має iстотного впливу на розвиток галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент.
Основнi ринки збуту та основнi клiєнти.
Вся електроенергiя, вироблена ТЕС емiтента, реалiзується Державному пiдприємству
"Енергоринок" за цiнами, розрахованими на пiдставi розрахунково-аналiтичного методу
прогнозованої гуртової цiни, який використовує Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Основнi ризики в дiяльностi емiтента, заходи щодо їх зменшення:
1) Податкове навантаження.
Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести
до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку.
2) Ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю.
Полiтична нестабiльнiсть впливає на загальне зниження темпiв економiчного розвитку країни в
цiлому, яке приведе в першу чергу до зменшення обсягiв виробництва, що матиме наслiдком
зменшення доходiв Товариства.
3) Ризики, пов’язанi з девальвацiєю нацiональної валюти.
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, оскiльки Товариство здiйснює продаж i несе
витрати в нацiональнiй валютi. Валютнi проблеми можуть виникнути переважно вiдносно
боргових зобов'язань, якi частково номiнованi в iноземнiй валютi, i закупiвель, пов'язаних з
реалiзацiєю iнвестицiйних проектiв.
4) Неякiсне технологiчне обладнання.
Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскiльки енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує
оновлення. Товариство направляє значнi кошти для впровадження сучасних технологiй у
виробництвi.
5) Екологiчнi ризики, тобто ризики, пов'язанi зi шкiдливим впливом дiяльностi Товариства на
навколишнє середовище та застосуванням заходiв впливу з боку державних органiв, якi
здiйснюють нагляд у сферi охорони навколишнього середовища.
Товариство придiляє значну увагу для мiнiмiзацiї ризикiв, продовжує вдосконалювати систему
менеджменту (в тому числi екологiчного), проводить реконструкцiю, модернiзацiю та технiчне
переоснащення своїх потужностей виробництва.
Система управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», включає наступнi
складовi:
-стратегiя та мета ризик–менеджменту;
-управлiння ризиками;
-загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
-джерела та механiзми контролю за ризиками;
-аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне
керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Генеральний директор або виконуючий його
обов'язки.
Перспективнi плани розвитку емiтента. Основними планами емiтента на наступнi роки є
оптимiзацiя виробничих процесiв та продовження модернiзацiї виробничих потужностей.
Протягом звiтного перiоду основним постачальником сировини (вугiльна продукцiя та газ) була

одна юридична особа: ТОВ "ДТЕК ТРЕЙДIНГ", сума (з ПДВ) - 9708571902 грн., у вiдсотках –
98,105291%.
Джерела сировини та динамiка цiн: за звiтний перiод цiни на газ у порiвняннi з 2013 роком
збiльшились на 1092,4 грн/тис.куб.м (факт 2013 – 3859,3 грн/тис.куб.м, факт 2014 – 4951,7
грн/тис.куб.м). Цiна вугiлля в 2014 роцi збiльшилась на 105,7 грн/тнт (факт 2013 – 984,7 грн/тнт,
факт 2014 – 1090,4 грн/тнт).
У вiдповiдностi до стратегiї пiдприємств паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року,
в державi планується щорiчне збiльшення споживання електричної енергiї, що вимагає збiльшення
її виробництва. Також збiльшується потреба у маневрових потужностях, якi забезпечують ТЕС
України. Тому товариство планує, щорiчно збiльшувати виробництво електричної енергiї.
В 2014 р. товариство планує здiйснити ряд заходiв, щодо залучення позикових коштiв, якi будуть
використанi на реконструкцiю об'єктiв ТЕС.
Основними конкурентами в галузi є ПАТ "ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО", ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" та
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО". Метод конкуренцiї - цiновий.
Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi 5 рокiв:
- надiйшло основних засобiв та нематерiальних активiв: 2014 рiк (за МСФЗ) – 1 246 965,6 тис. грн.,
2013 рiк (за МСФЗ) – 176 188,2 тис. грн., 2012 рiк (за НСБО) – 450 556,7 тис. грн., 2011 рiк (за
НСБО) – 177 407,6 тис. грн., 2010 рiк (за НСБО) – 112 866,1 тис. грн.;
- вибуло основних засобiв та нематерiальних активiв (за балансовою вартiстю): 2014 рiк (за
МСФЗ) – 2 133 433,2 тис. грн., 2013 рiк (за МСФЗ) – 402 386,2 тис. грн., 2012 рiк (за НСБО) – 22
458,7 тис. грн., 2011 рiк (за НСБО) – 110 538,6 тис. грн., 2010 рiк (за НСБО) – 88 497,0 тис. грн.
Iнформацiя щодо майбутнiх iнвестицiй в 2015 роцi:
1. Нарощування ярусу 9,10 на золовiдвалi №3 Бурштинської ТЕС – 11 011 тис.грн., без ПДВ.
2. Ремонти, спрямованi на покращення основних фондiв, – 30 257 тис.грн., без ПДВ.
3. Капiтальний ремонт блока №6 Бурштинської ТЭС – 49 370 тис.грн., без ПДВ.
4. Замiна водяного економайзера на К-11 енергоблоцi №7 Добротвiрської ТЕС – 11 019 тис.грн.,
без ПДВ.
5. Капiтальний ремонт блока №6 Ладижинської ТЕС – 20 000 тис.грн., без ПДВ.
6. Замiна похилої частини ВРЧ блоку №1 Ладижинської ТЕС – 4 134 тис.грн., без ПДВ.
Введення в експлуатацiю енергоблокiв (нових потужностей) в 2015 роцi не планується.
Iнвестицiйна дiяльнiсть ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» фiнансується за рахунок власних та
кредитних коштiв. За рахунок кредитних коштiв фiнансується лише реконструкцiя енергоблокiв.
Протягом звiтного перiоду Товариством були укладенi наступнi договори iз афiлiйованими
особами:
1) Договiр № Б-545 вiд 30.10.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ПАТ «ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО»; предмет договору - Поставка (закупiвля) стриженю верхнього iзольованого
статорної обмотки турбогенератора ТГВ-200; сума договору - 137431,19 грн. Пiдстава для
укладення договору - необхiднiсть придбання обладнання для забезпечення виробничих потреб
емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
2) Договiр № 10/114-1Д1.1/14 вiд 10.11.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ПАТ "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»; предмет договору - продаж костюмiв чоловiчих бавовняних; сума
договору - 58 999,2грн. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
3) Договiр № 069 вiд 31.01.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - послуги з ремонту обладнання. сума договору 1973747,22. Пiдстава для укладення договору - необхiднiсть виконання ремонту обладнання для
забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
4) Договiр № 070 вiд 31.01.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - послуги по ремонту загальностанцiйного
обладнання; сума договору - 11028139,62 грн. Пiдстава для укладення договору - необхiднiсть

виконання ремонту обладнання для забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
5) Договiр № 072 вiд 31.01.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»;
предмет договору - поставка продуктiв харчування в санаторiй-профiлакторiй "Ладижинский";
сума договору - 70538,08 грн. Пiдстава для укладення договору - необхiднiсть закупiвлi для
роботи санаторiя-профiлакторiя. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
6) Договiр № 081 вiд 11.02.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»;
предмет договору - водопостачання та водовiдведення ( з використанням засобiв облiку); сума
договору - 92894,20 грн. Пiдстава для укладення договору – надання послуг з метою отримання
прибутку. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
7) Договiр № 082 вiд 11.02.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»;
предмет договору - постачання теплової енергiї в гарячiй водi; сума договору - 392497,75 грн.
Пiдстава для укладення договору - надання послуг з метою отримання прибутку. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
8) Договiр № 5 вiд 23.01.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - послуги з технiчного обслуговування обладнання;
сума договору - 5374843,02 грн.; Пiдстава для укладення договору - необхiднiсть надання послуг з
технiчного обслуговування обладнання для забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
9) Договiр № 1 вiд 01.01.2014 мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - оренда майна (загально-станцiйна компресорна);
сума договору - 2997,66грн. Пiдстава для укладення договору - з метою отримання прибутку
емiтентом. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
10) Договiр № 118 вiд 26.02.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК СЕРВIС»;
предмет договору - продаж тмц; сума договору - 111200,63грн. Пiдстава для укладення договору з метою отримання прибутку емiтентом. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
11) Договiр № 120 вiд 27.02.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - замiна насосного агрегату промивки механiчних
фiльтрiв, насосного агрегату коагульованої води типу 6НДС-60, насосiв-дозаторiв кислоти типу
НД 1000/10к; сума договору - 57642,27 грн. Пiдстава для укладення договору – необхiднiсть
замiни обладнання для забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика цiноутворення –
застосування звичайних цiн.
12) Договiр № 137 вiд 28.02.2014 мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - реалiзацiя спецодягу та ЗIЗ; сума договору - 95
086,00 грн. Пiдстава для укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
13) Договiр № 138 вiд 28.02.2014 мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - реалiзацiя iнструментiв; сума договору 217015,21грн. Пiдстава для укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом.
Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
14) Договiр № 1162-ДС/А-2014 вiд 20.01.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК
СЕРВIС»; предмет договору - оренда транспортних засобiв; сума договору - 392497,75 грн.
Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
15) Договiр № 183 вiд 21.03.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - оренда майна; сума договору - 2341,45 грн.
Пiдстава для укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
16) Договiр № 184 вiд 21.03.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - продаж тмц; сума договору - 89482,67грн. Пiдстава
для укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом. Методика цiноутворення –
застосування звичайних цiн.
17) Договiр № 1489-ДС вiд 28.02.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ «ДТЕК
СЕРВIС»; предмет договору - послуги з проведення психофiзiологiчної експертизи працiвникiв

ДТЕК ЛаТЕС; сума договору – 40215,00 грн. Пiдстава для укладення договору - необхiднiсть
проведення психофiзiологiчної експертизи працiвникiв для забезпечення виробничої дiяльностi
емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
18) Договiр № 1119-ДС/УЗ-2014 вiд 23.01.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«ДТЕК СЕРВIС»; предмет договору - забезпечення дiяльностi по безперервному медичному
обслуговуванню; сума договору – 875292,00 грн. Пiдстава для укладення договору - необхiднiсть
забезпечення медичного обслуговування працiвникiв емiтента. Методика цiноутворення –
застосування звичайних цiн.
19) Договiр № 276 вiд 10.04.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - навчання, пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення
квалiфiкацiї кадрiв; сума договору - 130628,96 грн. Пiдстава для укладення договору - з метою
отримання прибутку емiтентом. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
20) Договiр № 41 вiд 28.02.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - послуги з виготовлення блокiв похилої частини
ВРЧ енергоблоку ст.№4; сума договору - 603133,56 грн. Пiдстава для укладення договору –
необхiднiсть виготовлення блокiв похилої частини ВРЧ енергоблоку ст.№4 для забезпечення
виробничих потреб емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
21) Договiр № 115 вiд 12.05.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - послуги: "Наладка i випробування системи
регулювання турбiни К-300-240-2 ст.№4 ДТЕК Лад.ТЕС"; сума договору - 42745,51грн. Пiдстава
для укладення договору – необхiднiсть наладки i випробування обладнання для забезпечення
виробничих потреб емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
22) Договiр № 71 вiд 28.03.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - ремонт блочного обладнання ЛаТЕС; сума
договору - 29011804,75 грн. Пiдстава для укладення договору – ремонт блочного обладнання для
забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
23) Договiр № 38 вiд 28.02.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору – ремонт та технiчне обслуговування основного та
спомiжного блочного та загально станцiйного обладнання; сума договору - 60799622,24 грн.
Пiдстава для укладення договору – ремонт обладнання для забезпечення виробничих потреб
емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
24) Договiр № 442 вiд 23.06.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору – замiна трансформаторiв струму повiтряного
вимикача В-60 на ВРП-330кВ; сума договору - 14276,84грн. Пiдстава для укладення договору –
замiна обладнання для забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика цiноутворення –
застосування звичайних цiн.
25) Договiр № 194 вiд 11.07.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору – технiчна дiагностика та ремонт обладнання; сума
договору – 200 000,00 грн. Пiдстава для укладення договору – забезпечення виробничих потреб
емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
26) Договiр № 194 вiд 11.07.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору – технiчна дiагностика та ремонт обладнання; сума
договору – 600 000,00грн. Пiдстава для укладення договору – забезпечення виробничих потреб
емiтента. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
27) Договiр № 653 вiд 07.10.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«ЕЛЕКТРОНАЛАДКА»; предмет договору - оренда майна; сума договору - 675,78 грн. (в мiс.)
Пiдстава для укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
28) Договiр № 661 вiд 21.10.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - продаж тмц колишнi у використаннi; сума договору
- 102940,85грн. Пiдстава для укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом.
Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
29) Договiр № 675 вiд 03.11.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ

«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору – замiна золозмивних насосiв №2,3 з арматурою на
всасi та видачi насосiв ДТЕК ЛаТЕС; сума договору - 122137,09 грн. Пiдстава для укладення
договору – замiна обладнання для забезпечення виробничих потреб емiтента. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
30) Договiр № 701 вiд 08.12.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - освiтнi послуги; сума договору - 201156,43грн.
Пiдстава для укладення договору - надання послуг з метою отримання прибутку. Методика
цiноутворення – застосування звичайних цiн.
31) Договiр № 333 вiд 10.12.2014 р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору - продаж продукцiї промислово-технiчного
призначення; сума договору - 196499,76грн. Пiдстава для укладення договору - з метою отримання
прибутку емiтентом. Методика цiноутворення – застосування звичайних цiн.
32) Договiр № 242-ЗЭ вiд 25.04.2014р. мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ТОВ
«IНТЕРЕНЕРГОСЕРВIС»; предмет договору- оренда; сума договору - 95533,44 грн. Пiдстава для
укладення договору - з метою отримання прибутку емiтентом. Методика цiноутворення –
застосування звичайних цiн.
33) Договiр № 360-ЗЭ вiд 24.10.2014 мiж ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» та ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»;
предмет договору - договiр переуступки боргу; сума - 14000000,00 грн. Пiдстава для укладення
договору - вiдповiдає iнтересам емiтента.
До складу основних засобiв емiтента увiйшли такi групи: будiвлi та споруди; машини та
обладнання; транспортнi засоби; iншi основнi засоби.
Iнформацiя щодо вартостi основних засобiв емiтента викладена в роздiлi "Iнформацiя про
господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента".
Всi основнi засоби ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" за мiсцем розташування ТЕС (м. Ладижин, м.
Бурштин, м. Добротвiр). Встановлена електрична потужнiсть (МВт): Бурштинська ТЕС 2300,0;
Ладижинська ТЕС 1800,0; Ладижинська ГЕС 7,5; Добротвiрська ТЕС 600,0. Кiлькiсть енергоблокiв
та їх потужнiсть (МВт): Бурштинська ТЕС 8х195, 4х185; Ладижинська ТЕС 6х300; Добротвiрська
ТЕС 2х150, 3х100. Встановлена теплова потужнiсть (Гкал/год): Бурштинська ТЕС 177,8;
Ладижинська ТЕС 438,0; Добротвiрська ТЕС 58,0. Введення в експлуатацiю, (рiк): Бурштинська
ТЕС 1965-1969; Ладижинська ТЕС 1970-1971; Добротвiрська ТЕС: "КЕС-90" 1959-1961,
блоки1963-1964. Характеристика основного обладнання. Бурштинська ТЕС: Моноблоки
встановленою потужнiстю 8х195 МВт, 4х185 МВт з пиловугiльними котлами ТП-100, ТП-100А
(номiнальною продуктивнiстю 640 т/год., 12 шт.), турбiнами К-200-130 (12 шт.). Ладижинська
ТЕС: Моноблоки встановленою потужнiстю 300 МВт з пиловугiльними котлами ТПП-312,
(номiнальною продуктивнiстю 950 т/год., 6 шт.), турбiнами К-300-240-2 (6 шт.). Добротвiрська
ТЕС: Моноблоки встановленою потужнiстю 150 МВт з пиловугiльними котлами ТП-92,
(номiнальною продуктивнiстю 500 т/год., 2 шт.) турбiнами К-160-130 (2 шт.). КЕС-90 (неблочна
частина) встановленою потужнiстю 300 МВт з пиловугiльними котлами ТП-10 (номiнальною
продуктивнiстю 220 т/год., 7 шт.) та ПК-19 (номiнальною продуктивнiстю 120 т/год., 1 шт.),
турбiнами ВК-100-6 (3 шт.)
Для забезпечення зростання використання активiв ПАТ " ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" актуальним є
питання зменшення шкiдливих викидiв ТЕС в атмосферне повiтря (замiна золовловлюючих
установок, впровадження сiркоочистки) та реконструкцiя обладнання для пiдвищення його
економiчностi, ефективностi. На Бурштинськiй та Ладижинськiй ТЕС при проведеннi капiтальних
ремонтiв та реконструкцiї енергоблокiв проводяться розширенi ремонти золоуловлюючого
обладнання з досягненням проектних показникiв його роботи. На Бурштинськiй ТЕС при
реконструкцiї енергоблокiв планомiрно здiйснюється замiна електрофiльтрiв на новi.
На використаннi активiв Товариства можуть позначитися наступнi основнi екологiчнi питання:
- викиди в атмосферне повiтря;
- скиди стiчних вод;
- поводження з вiдходами.

У зв'язку з цим, основними напрямками Товариства в сферi охорони навколишнього природного
середовища є заходи, спрямованi на:
1) охорону атмосферного повiтря (для реалiзацiї Європейської директиви 2001/80/ЄС "Про
обмеження викидiв деяких забруднюючих речовин в атмосферу вiд великих установок
спалювання" в 2014 роцi Товариство провело роботи iз замiни та модернiзацiї електрофiльтрiв,
реконструкцiї встановленого газоочисного устаткування, всi модернiзованi газоочиснi установки
обладнанi системами монiторингу газiв, що вiдводяться, для безперервного контролю за викидами
в атмосферу; задля виконання вимог Європейської директиви 2010/75/ЄС було розроблено
Нацiональний план скорочення викидiв забруднюючих речовин тощо);
2) охорону та рацiональне використання водних ресурсiв (будiвництво очисних споруд
господарсько-побутових стокiв, промливневої каналiзацiї, також проводиться постiйний контроль
якостi стiчних вод, реалiзуються проекти з повторного використання стiчних вод в технологiчних
циклах, очищенню водосховищ-охолоджувачiв вiд донних вiдкладень);
3) охорону земель та поводження з вiдходами (нарощування дамб золовiдвалiв, збiльшення обсягiв
використання золошлакових матерiалiв);
4) оптимiзацiю використання небезпечних речовин та матерiалiв та на збереження бiорiзноманiття.
В 2014 роцi три ТЕС ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" успiшно пройшли сертифiкацiйний аудит на
пiдтвердження запровадженої системи екологiчного менеджменту вiдповiдностi вимогам
мiжнародного стандарту ISO 14001.
Природоохоронна дiяльнiсть ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" базується на Полiтицi з управлiння
охороною навколишнього природного середовища, яка була актуалiзована в 2012 роцi та визначає
довгостроковi цiлi ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" в сферi екологiї:
- попередження та мiнiмiзацiю негативного впливу на навколишнє природне середовище;
- забезпечення єдиного пiдходу до управлiння охороною навколишнього природного середовища
на пiдставi сучасної системи екологiчного менеджменту;
- створення ефективної системи монiторингу впливу на навколишнє середовище та управлiння
екологiчними ризиками та проблемами;
- забезпечення вiдповiдностi обладнання та процесiв виробництва вимогам законодавства в сферi
охорони природного середовища.
Витрати ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" в сферi охорони навколишнього середовища в 2014 роцi:
- капiтальнi iнвестицiї на охорону навколишнього середовища - 66 184 тис. грн.,
- поточнi витрати на охорону навколишнього середовища - 56 904 тис. грн.,
- iншi витрати на охорону навколишнього природного середовища - 3 948 тис. грн.,
- всього - 127 032,4 тис. грн.
Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних
засобiв, суми видаткiв:
В 2014 роцi емiтентом були здiйсненi iнвестицiї в реконструкцiю та модернiзацiю енергоблокiв,
загальностанцiйного обладнання, капiтальнi ремонти виробничого обладнання, придбання
основних засобiв, малоцiнних матерiальних i нематерiальних активiв.
Найбiльш крупнi проекти, реалiзованi в 2014 роцi:
1. Реконструкцiя i технiчне переоснащення енергоблоку №5 Бурштинської ТЕС – 78605 тис.грн.,
без ПДВ.
2. Реконструкцiя i технiчне переоснащення енергоблоку №8 Добротвiрської ТЕС – 116906
тис.грн., без ПДВ.
3. Нарощування ярусу 9,10 на золовiдвалi №3 Бурштинської ТЕС – 12199 тис.грн., без ПДВ.
4. Розробка i впровадження проекту реконструкцiї компресорної станцiї ЗНЦ на Бурштинськiй
ТЕС – 6362 тис.грн., без ПДВ.
5. Капiтальний ремонт енергоблоку №2 Бурштинської ТЕС – 77448 тис.грн., без ПДВ.
6. Капiтальний ремонт ТГ-6 - 7 698 грн., без ПДВ.
Iнвестицiйна дiяльнiсть ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» фiнансується за рахунок власних та
кредитних коштiв. За рахунок кредитних коштiв фiнансується лише реконструкцiя енергоблокiв.
Найбiльш крупнi проекти, якi планується реалiзувати в 2015 роцi:
1. Нарощування ярусу 9,10 на золовiдвалi №3 Бурштинської ТЕС – 11 011 тис.грн., без ПДВ.

2. Ремонти, спрямованi на покращення основних фондiв, – 30 257 тис.грн., без ПДВ.
3. Капiтальний ремонт блока №6 Бурштинської ТЭС – 49 370 тис.грн., без ПДВ.
4. Замiна водяного економайзера на К-11 енергоблоцi №7 Добротвiрської ТЕС – 11 019 тис.грн.,
без ПДВ.
5. Капiтальний ремонт блока №6 Ладижинської ТЕС – 20 000 тис.грн., без ПДВ.
6. Замiна похилої частини ВРЧ блоку №1 Ладижинської ТЕС – 4 134 тис.грн., без ПДВ.
Введення в експлуатацiю енергоблокiв (нових потужностей) в 2015 роцi не планується.
Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть емiтента:
1) Податкове навантаження.
Цей фактор є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження може привести
до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку.
2) Проблеми, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю.
Полiтична нестабiльнiсть впливає на загальне зниження темпiв економiчного розвитку країни в
цiлому, яке приведе в першу чергу до зменшення обсягiв виробництва, що матиме наслiдком
зменшення доходiв Товариства.
3) Проблеми, пов’язанi з девальвацiєю нацiональної валюти.
Вплив валютного ризику на Товариство обмежений, так як Товариство здiйснює продаж i несе
витрати в нацiональнiй валютi. Валютнi проблеми виникають переважно вiдносно боргових
зобов'язань, якi частково номiнованi в iноземнiй валютi, i закупiвель, пов'язаних з реалiзацiєю
iнвестицiйних проектiв.
4) Неякiсне технологiчне обладнання.
Цей фактор є суттєвим для Товариства, оскiльки енергогенеруюче обладнання ТЕС потребує
оновлення. Товариство направляє значнi кошти для впровадження сучасних технологiй у
виробництвi.
5) Екологiчнi проблеми, тобто проблеми, пов'язанi зi шкiдливим впливом дiяльностi Товариства на
навколишнє середовище та застосуванням заходiв впливу з боку державних органiв, якi
здiйснюють нагляд у сферi охорони навколишнього середовища.
Товариство придiляє значну увагу для мiнiмiзацiї таких проблем, продовжує вдосконалювати
систему екологiчного менеджменту, проводить реконструкцiю, модернiзацiю та технiчне
переоснащення своїх потужностей виробництва з метою зменшення негативного впливу на
навколишнє природне середовище.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень оцiнюється як вище середнього,
оскiльки основними видами дiяльностi емiтента є виробництво електричної та теплової енергiї,
дiяльнiсть в цiй сферi пiдлягає вiдповiдностi вимогам низки законодавчих актiв:
- Закону України "Про електроенергетику";
- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";
- Закону України "Про вiдходи";
- Закону України "Про охорону земель", а також iнших нормативних актiв.
Органом державного регулювання дiяльностi в електроенергетицi є Нацiональна комiсiя
регулювання електроенергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП). Держава
безпосередньо впливає на дiяльнiсть емiтента шляхом регулювання тарифiв на електроенергiю та
теплоенергiю через НКРЕКП. Вiдповiдно до ст.11 Закону України «Про електроенергетику»
державне регулювання дiяльностi в електроенергетицi проводиться шляхом надання дозволiв на
здiйснення видiв дiяльностi в електроенергетицi, формування тарифної полiтики i контролю за
якiстю послуг.
За 2014 рiк емiтентом було виплачено 4 945,4 тис. грн. штрафних санкцiй, в т. ч.:
- 4 550 тис. грн. - витрати на проведення виконавчих дiй та виконавчий збiр, якi примусово
стягнутi згiдно з постановою Державної виконавчої служби України;
- 281 тис. грн. – штрафнi санкцiї згiдно з рiшеннями суду;

- 54 тис. грн. – фiнансовi санкцiї Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати
працездатностi;
- 60 тис. грн. – штрафнi санкцiї за подання уточнюючого розрахунку з ПДВ.
Полiтика ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" щодо фiнансування своєї дiяльностi спрямована на:
безперебiйне забезпечення фiнансовими ресурсами поточної виробничо-господарської дiяльностi
та контроль за рацiональним використанням фiнансових ресурсiв; своєчасне перерахування
платежiв до бюджету та в Державнi цiльовi фонди, своєчаснi розрахунки з постачальниками
ресурсiв, оплату працi персоналу; досягнення найбiльш ефективних економiчних та фiнансових
показникiв на основi взаємовигiдного спiвробiтництва, поваги, довiри з партнерами; постiйне
вдосконалення, пiдвищення ефективностi фiнансової дiяльностi пiдприємства. Фiнансування
дiяльностi товариства вiдбувається за рахунок власних та позикових коштiв.
Робочого капiталу ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" достатньо для поточних потреб.
Емiтент не веде облiк вартостi укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) та
очiкуваних прибуткiв вiд виконання цих договорiв, тому ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" вказаною
iнформацiєю на кiнець звiтного перiоду не володiє.
В 2015 роцi емiтент планує реалiзувати наступнi проекти:
1. Нарощування ярусу 9,10 на золовiдвалi №3 Бурштинської ТЕС – 11 011 тис.грн., без ПДВ.
2. Ремонти, спрямованi на покращення основних фондiв, – 30 257 тис.грн., без ПДВ.
3. Капiтальний ремонт блока №6 Бурштинської ТЭС – 49 370 тис.грн., без ПДВ.
4. Замiна водяного економайзера на К-11 енергоблоцi №7 Добротвiрської ТЕС – 11 019 тис.грн.,
без ПДВ.
5. Капiтальний ремонт блока №6 Ладижинської ТЕС – 20 000 тис.грн., без ПДВ.
6. Замiна похилої частини ВРЧ блоку №1 Ладижинської ТЕС – 4 134 тис.грн., без ПДВ.
Введення в експлуатацiю енергоблокiв (нових потужностей) в 2015 роцi не планується.
В перiод з 2016 до 2020 року планується виконати:
1. Реконструкцiю 3 енергоблокiв (10 блокiв Бурштинської ТЕС, 4 блоки Ладижинської ТЕС, 7
блокiв Добротвiрської ТЕС).
2. Капiтальнi ремонти 11 енергоблокiв та 1 турбоагрегата (6 енергоблокiв Бурштинської ТЕС, 4
енергоблоки Ладижинської ТЕС та 1 турбоагрегат Добротвiрсько ТЕС).
Обсяг iнвестицiй, який планується здiйснити в капiтальнi ремонти, складає 1,5 млрд. грн. (без
ПДВ), загальний обсяг iнвестицiй в реконструкцiї - 1,7 млрд. грн. (без ПДВ).
За звiтний перiод ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" не проводило дослiджень та розробок.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 10 або бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента, стороною в яких є емiтент, його дочiрнi пiдприємства або посадовi особи, вiдсутнi.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента, вiдсутня.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2325236

4227073

1058

16200

2326294

4243273

будівлі та
споруди

803922

901628

545

545

804467

902173

машини та
обладнання

1443189

3255533

424

14761

1443613

3270294

транспортні
засоби

50781

56088

89

894

50870

56982

інші

27344

13824

0

0

27344

13824

2. Невиробничого
призначення:

11839

16225

0

0

11839

16225

будівлі та
споруди

10922

14888

0

0

10922

14888

машини та
обладнання

574

637

0

0

574

637

транспортні
засоби

140

39

0

0

140

39

інші

203

661

0

0

203

661

2337075

4243298

1058

16200

2338133

4259498

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби враховуються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу i
резерву на знецiнення, якщо необхiдно. Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним
методом для розподiлу її первинної або переоцiненої вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом
термiну їх експлуатацiї:
будiвлi та споруди - 50 рокiв; машини та обладнання - 30 рокiв; транспортнi засоби - 10 рокiв;
инструменти та прилади - 15 рокiв; iншi основнi засоби - 10 рокiв; малоцiннi необоротнi активи - 5
рокiв. Оцiнка усiх основихi засобiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Переоцiнки
проводяться з регулярною перiодичнiстю, як правило, кожнi 3 роки. Для проведення переоцiнок
емiтент залучає зовнiшнiх незалежних оцiнювачiв. Оскiльки бiльшiсть основних засобiв емiтента є
вузькоспецiалiзованими, вони оцiнюються за методом амортизованої вартостi замiщення.
Незавершене будiвництво не амортизується. У 2014 роцi амортизацiя у сумi 548132 тис. гривень
була включена до складу собiвартостi реалiзованої продукцiї, загальних та адмiнiстративних
витрат. Рiвень зносу на 31.12.2014 р. дорiвнює 80%, що на 8% менше за рiвень зносу на початок
2014 року. Рiзниця пов’язана з тим, що в 2014 роцi вiдбулося списання частини об’єктiв, якi мали
100% знос та придбанням i вводом в експлуатацiю нових ОЗ.
Балансова вартiсть активiв, що знаходяться пiд заставою, станом на 31.12.2014 р. складає 48 359,5
тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

2423921

1699766

Статутний капітал

127905

127905

(тис. грн.)
Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

0

0

Опис

Вартiсть чистих активiв розраховується згiдно з Рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004
року №485 «Про схвалення методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих
активiв акцiонерних товариств», а також згiдно з ч. 2 ст. 14 Закону України "Про акцiонернi
товариства": власний капiтал (вартiсть чистих активiв) - рiзниця мiж сукупною вартiстю
активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.

Висновок

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги
ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

930347

X

X

кредит ПАТ
"Державний ощадний
банк України"

19.06.2013

760513

19

17.06.2016

кредит ПАТ
"Державний ощадний
банк України"

25.12.2014

169834

22

12.05.2015

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

170908

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

164500

X

X

Інші зобов'язання

X

4363396

X

X

Усього зобов'язань

X

5629151

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

у тому числі:

Опис:

В iнших зобов’язаннях вiдображено «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу»,
оскiльки Товариство 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.
Також в iнших зобов’язаннях вiдображено отриманi кредити вiд небанкiвських установ,
отриманi у доларах США. Станом на 31 грудня 2014 року процентна ставка за
небанкiвськими кредитами у доларах США становить 9,8- 10%. Цi кредити пiдлягають
погашенню вiдповiдно до умов кредитних договорiв.

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

Обсяг реалізованої продукції

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

у відсотках до
всієї
реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Виробництво
електроенергiї

15673647
тис.кВтг

12157396

99.7

15673647
тис.кВтг

12157396

99.7

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

основна сировина та матерiали

84.9

2

послуги та iншi витрати

6.1

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

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

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

Вид інформації

1

2

3

18.12.2014

18.12.2014

Відомості про одержання кредиту на
суму, що перевищує 25 відсотків активів
емітента

24.12.2014

25.12.2014

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"МАКАУДИТСЕРВIС"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21994619
02140, м. Київ, вул. Вишнякiвська, 13,
оф. 1

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

1988 23.02.2001

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

д/н д/н д/н д/н

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«МАКАУДИТСЕРВIС»
21994619
02140, м. Київ, вул. Вишнякiвська, 13, оф.
1
1988 23.02.2001
д/н д/н д/н д/н

Текст аудиторського висновку (звіту)
1. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання
до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом цiнних паперiв,
складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi
та супутнiх послуг (далi – МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi», 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з

iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Необхiднiсть проведення цих робiт та наявнiсть аудиторського висновку обумовлена Законом України «Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» № 448/96-ВР вiд 30 жовтня 1996р. зi змiнами та доповненнями, Законом
України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
При складаннi висновку аудитори керувалися Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтента цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) вiд 29.09.2011 р. № 1360.
При складаннi цього висновку аудиторами у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних
бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози
власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не
виникало.
2. Вступний параграф:
2.1.Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
Код за ЕДРПОУ 23269555
Мiсцезнаходження 79026, м.Львiв, вул.Козельницька, 15
Дата та орган реєстрацiї Виконавчий комiтет Львiвської мiської ради, 18.04.2000
Основнi види дiяльностi 35.11 Виробництво електроенергiї;
33.14 Ремонт i технiчне обслуговування електричного устаткування;
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря;
36.00 Забiр очищення та постачання води;
37.00 Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод;
41.10 Органiзацiя будiвництва будiвель.
2.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
При проведеннi перевiрки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами
України:
- «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року № 3480- IV зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ №
3480);
- «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30.10.1996 року № 448/96 ВР зi змiнами та
доповненнями (надалi ЗУ 448/96);
- «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514-VI зi змiнами та доповненнями (надалi – ЗУ № 514);
- «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-XII вiд 22.04.1993 року зi змiнами та доповненнями (надалi ЗУ № 3125);
- Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi - (надалi МСФЗ);
- iншими нормативно - правовими актами, якi регламентують вiдносини, що виникають у сферi здiйснення операцiй з
цiнними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi, а саме:
- баланс станом на 31.12.2014 року;
- звiт про фiнансовi результати за 2014 рiк;
- звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк;
- звiт про власний капiтал за 2014 рiк;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 фiнансовий рiк є рiчною фiнансовою звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Датою переходу Товариства на облiк вiдповiдно до МСФЗ було 1 сiчня 2012 року. З деякими винятками, МСФЗ 1
вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та iнтерпретацiй, дiючих для 2012 фiнансового року. Ця
редакцiя була застосована при пiдготовцi вхiдного балансу по МСФО на 1 сiчня 2012 року.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, справедливу вартiсть яких
неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу
Товариства. Так, оцiнка для цiлей пiдготовки першої фiнансової звiтностi за МСФЗ Товариством була проведена у
2011 роцi.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми
активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у
фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
2.3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансової звiтностi
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень у наслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв) вартостi
активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, стану корпоративного управлiння, у тому числi
стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»; наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з
фiнансовою звiтнiстю; невiдповiдного використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть
дiяльностi емiтента цiнних паперiв на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з

вимогами МСА № 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв аудиту».
2.4. Вiдповiдальнiсть аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами
аудиту.
Аудиторський висновок, який подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – Комiсiя)
при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700
«Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора», МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену
аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi
фiнансової звiтностi».
Аудитор не може передбачати майбутнi подiї або умови, якi можуть обумовити припинення пiдприємством його
безперервної дiяльностi. Вiдповiдно, вiдсутнiсть в аудиторському звiтi (висновку) будь-яких згадок про фактори
невизначеностi, що стосуються безперервностi дiяльностi, не може розглядатися як гарантiя здатностi суб'єкта
продовжувати свою дiяльнiсть безперервно.
2.5. Безумовно-позитивна думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Аудит включав перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi, а також оцiнку i застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених
управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання
достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. Аудиторськi докази охоплювали iнформацiю, яка мiстилася в облiкових
записах, що є основою фiнансової звiтностi. Облiковi записи складалися з записiв у первинних документах та записiв
системи електронного переведення платежiв та журнальних проводок, а також записiв, таких як вiдомостi облiку
доходiв, розподiлу витрат та обчислення, звiряння i розкриття iнформацiї. Проводки в облiкових записах
здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки
суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Обов’язковою аудиторською процедурою є оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю
акцiонерного товариства.
Нами було розглянуто таке: чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть
акцiонерного товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлювання управлiнського персоналу
щодо здатностi товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 «Безперервнiсть» та
визначено: чи iснує (чи не iснує) суттєва невизначенiсть, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть. Слiд вiдзначити,
що в результатi аналiзу господарчої дiяльностi пiдприємства на протязi 2-х рокiв (2012-2013) встановлено динамiку
збiльшення об’ємiв виробництва, суми нарахувань заробiтної плати працiвникам збiльшувались. Однак у 2014 роцi
Товариство отримало збиток, що негативно вплинуло на фiнансове становище Товариства. Управлiнський персонал
акцiонерного товариства планує заходи для покращення показникiв дiяльностi та подальшого розвитку.
Зiбранi докази не дають аудиторам пiдставу сумнiватись в здатностi Публiчного акцiонерного товариства «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки
аудиторiв.
На думку аудиторiв, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ
«ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» станом на 31.12.2014 року та її фiнансовi результати, i рух грошових коштiв за рiк, що
закiнчився на зазначену дату i вiдповiдає положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
2.6. Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки
встановлено, що в перiодi, який перевiрявся. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке
унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2014 рiк, згiдно
вимог українського законодавства Компанiєю було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом
Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р № 73 (iз змiнами внесеними наказом Мiнфiну вiд 27.06.2013 р. №627
та наказом Мiнфiну вiд 08.02.2014 р. №48). Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про
активи, зобов’язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники
фiнансового стану Компанiї та результатiв її дiяльностi за 2014 рiк. Мiжнароднi стандарти передбачають подання у
фiнансовiй звiтностi порiвняльної iнформацiї, статтi з нульовими залишками у звiтi не наводяться, додатковi статтi,

заголовки та промiжнi пiдсумковi суми наводяться у звiтi про фiнансовий стан, якщо таке подання полiпшить
розумiння фiнансового становища пiдприємства фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних
бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової
звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є
суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства.
Згiдно з п. 2 ст. 19 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 № 514-VI, зi змiнами та доповненнями,
Резервний капiтал створюється для покриття збиткiв товариства. Станом на 31.12.2014р. резервний капiтал
враховується у складi нерозподiленого прибутку, та у окрему статтю (рядок 1415 «Резервний капiтал») не видiлявся.
Остання оцiнка основних засобiв товариства для цiлей МСФО проводилась у 2011 роцi. У 2014 роцi компанiєю BDO
була проведена iндексацiя основних засобiв, про що був складений «Звiт про аналiз вартостi активiв ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» станом на 01.10.2014р.». Товариство виконало тестування своїх активiв на предмет знецiнення, як
того вимагає МСФЗ 36 «Зменшення корисностi активiв» в результатi чого було встановлено, що активи вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк з дотриманням принципу справедливої вартостi.
Станом на 31.12.2014 року у балансi Товариства вiдображенi нерозподiленi прибутки накопиченi за попереднi роки у
сумi 1 330 015 тис. грн. У 2014 роцi Товариство отримало збиток, однак за рахунок вiдновленої вартостi активiв в
результатi переоцiнки Нерозподiлений прибуток було збiльшено суму 140 779 тис. грн. Рiзниця мiж змiною
нерозподiленого прибутку та отриманим у 2014 роцi збитком знайшла своє вiдображення у звiтi про власний капiтал.
Товариство є юридичною особою iз новим найменуванням, у результатi проведення державної реєстрацiї змiн до
Статуту, якi пов’язанi iз набранням чинностi Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17 вересня
2008 року та змiною найменування з ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАХIДЕНЕРГО» на
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАХIДЕНЕРГО». ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАХIДЕНЕРГО» перейменовано у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiдповiдно до
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАХIДЕНЕРГО» (протокол
вiд 28 березня 2012 року).
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» створене на базi ранiше дiючої державної
акцiонерної генеруючої компанiї «ЗАХIДЕНЕРГО», зареєстрованої Бюро координацiї, контролю, державної реєстрацiї
господарчих формувань та об’єднань громадян Економiчного управлiння Виконкому Львiвської мiської ради
народних депутатiв 04.09.1995 року, реєстрацiйний номер 09809, свiдоцтво № 23269555, з правом повного
правонаступництва прав та обов`язкiв.
На дату заснування ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» кiлькiсть акцiй
засновника - Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України - у статутному капiталi складала 12 790 541
(дванадцять мiльйонiв сiмсот дев’яносто тисяч п’ятсот сорок одна) проста iменна акцiя, що становило 100%
статутного капiталу.
Станом на 31.12.2014 року Статутний фонд Товариства згiдно статуту складає 127905 тис. грн., його подiлено на
12790541 простих акцiй (номiнальною вартiстю 10 грн. кожна) згiдно статуту. В обiгу перебуває 12790541 акцiя,
вилучення акцiй не вiдбувалося.
Вид акцiй – простi iменнi, форма випуску – бездокументарна (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 15.07.2010
№ 14/13/1/10).
Несплаченої частки статутного капiталу немає.
Змiн протягом звiтного перiоду у кiлькостi акцiй, якi знаходяться в обiгу, не вiдбувалося.
Згiдно з даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв отриманого аудитором на сайтi загальнодоступної бази
НКЦПФР та з Iнформацiйної довiдки №73188 вiд 06.01.2015р. наданої Нацiональним депозитарiєм України, станом на
31.12.2014 р. акцiонерами, частки яких перевищують 10% статутного капiталу ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», є:
Власник Цiннi папери ВIД загальної кiлькостi (%)
Вид
особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма iснування Номiнальна вартiсть Кiлькiсть
юридична DTEK Holdings Limited,
174860,
КIПР Акцiя проста бездокументарна iменна 10.00 5768978 45.1035
юридична DTEK ENERGY B.V.,
34334895,
НIДЕРЛАНДИ Акцiя проста бездокументарна iменна 10.00 3470423 27.1327
юридична Держава Україна, в особi Фонду державного майна
00000000,
УКРАЇНА Акцiя проста бездокументарна iменна 10.00 3197637 25.0000
Протягом 2014 року вiдбувались наступнi змiни власникiв акцiй (їх часток), яким належить бiльш як 10% статутного
капiталу ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», а саме:
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 32984271, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34) володiло 3
197 637 шт. простих iменних акцiй, що становило 25,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт.
простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй емiтента.
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
Держава України в особi Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01601, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9) володiла 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% голосуючих акцiй емiтента, на
даний час володiє 3 197 637 шт. простих iменних акцiй, що становить 25,0000% голосуючих акцiй емiтента.
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
DTEK HOLDINGS LIMITED (реєстрацiйний номер 174860, мiсцезнаходження: Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE,
1066, Нiкосiя, Кiпр) володiла 7673352 шт. простих iменних акцiй, що становило 59,9924% голосуючих акцiй емiтента,
на даний час володiє 5768978 шт. простих iменних акцiй, що становить 45,1035% голосуючих акцiй емiтента.
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
DTEK ENERGY B.V. (реєстрацiйний номер 34334895, мiсцезнаходження: Схiпхол Бульвар 231 Вежа Б, 5-й поверх,
1118 BH, Схiпхол, Нiдерланди) володiла 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% голосуючих акцiй емiтента,
на даний час володiє 1904376 шт. простих iменних акцiй, що становить 14,8889% голосуючих акцiй емiтента.
Належний державi пакет акцiй ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» становить 25%.
Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України.
У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок
про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов’язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi.
3. Коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй у вiдповiдностi МСФЗ
Пiд час аудиторської перевiрки встановлено, що при пiдготовцi звiту про фiнансовий стан (Балансу) у вiдповiдностi з
МСФЗ на початок перiоду Товариство не здiйснило коригування сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi,
пiдготовленiй у вiдповiдностi з МСФЗ.
4. Iнша допомiжна iнформацiя - Звiт щодо результатiв виконання додаткових вимог, визначених п.2.7 «Вимог до
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої
позики)», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року №1360
4.1. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз
суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних
товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства»,
зокрема п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного
товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого
статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих
активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає
лiквiдацiї».
Станом на 31.12.2014 р. чистi активи ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» складають:
Рядок Сума на кiнець звiтного перiоду, тис. грн..
1. АКТИВИ
1.1 Необоротнi активи 5 041 167
1.2 Оборотнi активи 3 011 905
1.3 Необоротнi активи та групи вибуття 0
1.4 Усього активi 8 053 072
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення 1 328 615

2.2 Поточнi зобов’язання i забезпечення 4 300 536
2.3 Усього зобов’язань 5 629 151
3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.3) 2 423 921
4. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 127 905
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал 0
5. Вiдхилення (рядок 3 – рядок 4) 2 296 016
Розмiр чистих активiв ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» бiльше розмiру статутного капiталу товариства на 2 296 016 тис.
грн., що задовольняє вимогам ст. 155 ЦКУ «Статутний капiтал акцiонерного товариства». Слiд зауважити, що в
порiвняннi з початком року вони зросли на 724 155 тис. грн.
4.2. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що
розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Товариство у 2014 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» мало виконання значних
правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Прийняття рiшень про вiдчуження майна товариства в обмiн на корпоративнi права, укладання кредитних договорiв
на значну суму, у звiтному роцi вiдбувалось загальними зборами акцiонерiв, наглядовою радою.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих
невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається
емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi
мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий
ринок».
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi
вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до
змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та
фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлення
у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
4.3. Виконання значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним
товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Згiдно з дiючою з 29.04.2013 року редакцiєю статуту ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», затвердженою 24 квiтня 2012 року
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАХIДЕНЕРГО» (Протокол
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ЗАХIДЕНЕРГО» 2/2013 вiд 24 квiтня 2012 року), правочини вважаються значними
за умови, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг кожного з них перевищує (а) 10 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, або (б) 1 000 000 (один мiльйон) євро без податку на додану
вартiсть чи еквiвалент цiєї суми у будь якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на
дату вчинення вiдповiдного правочину в залежностi вiд того, яка з сум (а) чи (б), вказаних у цьому пунктi, буде
досягнута ранiше. (п.19.1. Статуту товариства).
Правочини, передбаченi наступними пiдпунктами пункту 17.7. цього Статуту:
18. щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фiнансової допомоги (дарування, пожертва та iншi види,
передбаченi чинним законодавством);
19. з надання чи отримання Товариством поворотної фiнансової допомоги (позики, позички та iншi види, передбаченi
чинним законодавством);
20. з постачання гарячої та холодної води, пари, теплопостачання, водовiдведення;
вважаються значними за умови, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг кожного з них перевищує 10 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Незалежно вiд вартостi значними правочинами є правочини:
- дарування та/або пожертви, предметом яких є земельнi дiлянки та iнше нерухоме майно Товариства, основнi засоби
та фонди Товариства;
- вiдмови вiд права постiйного користування земельною дiлянкою або її частиною;
- щодо придбання або вiдчуження, обтяження, набуття у власнiсть iншим способом акцiй, часток, а також похiдних
цiнних паперiв.
Забороняється дiлити предмет правочину чи маскувати однi правочини пiд iншi з метою ухилення вiд передбаченого
цим Статутом порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом,
становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,
приймається Наглядовою радою Товариства.
У разi неприйняття Наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого
правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборiв Товариства.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є його предметом,

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,
приймається Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт, або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для
участi у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого
правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства, приймається на Загальних зборах Товариства бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд
загальної їх кiлькостi. Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про попереднє схвалення значних
правочинiв.
Якщо на дату проведення Загальних зборiв Товариства неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться
Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, Загальнi збори Товариства можуть прийняти рiшення про
попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати
прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв приймаються у виглядi надання або Наглядовою радою
Товариства, або Загальними зборами Товариства (вiдповiдно до компетенцiї та повноважень органiв Товариства)
попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством
до вчинення правочину.
Також, Наглядовою радою Товариства прийнято наступнi рiшення про укладення значних правочинiв, а саме:
20.01.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про вчинення Товариством до 07.02.2014р. правочинiв з розмiщення Товариством у Банках згiдно перелiку
строкових вкладiв (депозитiв) до запитання шляхом укладання договорiв на загальну суму не бiльше 100 000 000,00
(сто мiльйонiв) грн.
13.02.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення з ПАТ "Державний ощадний банк України" договору застави
- грошових коштiв в сумi 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн., що розмiщенi на вкладному рахунку Товариства (у
Львiвському обласному управлiннi АТ «Ощадбанк»);
- майнових прав - прав вимоги грошових коштiв в розмiр 10 000 000,00 (десять мiльйонiв) грн., що розмiщенi на
вкладному рахунку у фiлiї - Львiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк»;
- грошових коштiв в сумi 83 000 000,00 (вiсiмдесят три мiльйони) грн. що розмiщенi на вкладному рахунку Товариства
у Львiвському обласному управлiннi АТ «Ощадбанк»;
- майнових прав - прав вимоги грошових коштiв в розмiрi 83 000 000,00 (вiсiмдесят три мiльйони) грн., що розмiщенi
на вкладному рахунку Львiвське обласне управлiння АТ «Ощадбанк»,
В якостi забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» за договором кредитної лiнiї з АТ
«Ощадбанк».
05.03.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. про вчинення Товариством протягом 2014 р правочинiв з ВАТ "Турбоатом" щодо закупiвлi запасних частин до
турбiн на загальну сукупну суму не бiльше 30 000 000,00 грн.
17.03.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. про укладення з КОНЦЕРНОМ "СХIДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦIВ" договору
на виконання робiт на суму 17 526 913,69 грн. з ПДВ.
21.03.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. погодження укладення Товариством протягом 2014 р правочинiв щодо здiйснення благодiйної допомоги, сума яких
загалом не перевищує 150 000,00 (сто п’ятдесят тисяч) грн.
25.03.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про рiшення про укладення з Комунальною установою "Агенцiя мiсцевого економiчного розвитку мiста Ладижин"
договору про надання благодiйного гранту у розмiрi 69 676 грн.
2. Про укладення Товариством договорiв про надання благодiйного гранту протягом 2014 року на загальну суму, що
не перевищує 30 600 000,00 грн.
26.03.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про вчинення правочинiв з розмiщення Товариством у банкiвських установах вкладiв (депозитiв) згiдно з
затвердженим перелiком.
14.04.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення протягом 2014 року правочинiв з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
«МЕТIНВЕСТ-УКРАЇНА» про закупiвлю куль помольних на загальну суму не бiльше 36 000 000,00 грн. (тридцять
шiсть мiльйонiв грн. 00 коп.), з урахуванням ПДВ
2. Про укладення Товариством Договору з Нацiональним унiверситетом «Львiвська полiтехнiка» про надання
благодiйного гранту на суму 19 765,20 грн.
30.04.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення Товариством Договору з Нацiональним унiверситетом «Львiвська полiтехнiка» про надання
благодiйної пожертви (майна) на суму 15 912,60 грн.
26.05.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:

1. Про укладення з ТОВ "Охоронний холдiнг" договору на надання охоронних послуг на об’єктах Товариства на суму
на суму 38 446 822,50 (тридцять вiсiм мiльйонiв чотириста сорок шiсть тисяч вiсiмсот двадцять двi грн. 50 коп.)
гривень.
05.06.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про надання попереднього дозволу на укладення договорiв про органiзацiю взаєморозрахункiв згiдно постанови
Кабiнету Мiнiстрiв України № 30 вiд 29.01.2014р. на загальну суму 100 000 000,00 грн. (сто мiльйонiв грн. 00 коп.).
27.06.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення договорiв застави майнових прав за депозитними договорами з ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» у
якостi забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» за кредитним договором на суму
150 000 000,00 грн.
2. Про надання поруки Товариством за виконання ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» зобов’язань за кредитним
договором з ПАТ «Банк Ренесанс Капiтал» шляхом укладання та пiдписання вiдповiдних договорiв поруки.
07.07.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про списання основних засобiв - об’єктiв нерухомостi ДТЕК Ладижинська ТЕС.
05.08.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про вiдчуження об’єктiв нерухомостi дитячого садку "Берiзка" шляхом укладання договору пожертви нерухомостi з
Ладижинською мiською радою.
2. Про надання Товариством фiнансування для утримання дитячого садка "Берiзка" до кiнця 2014 року у сумi 1 218
900,00 грн.
3. Про укладення з КУ "Агенцiя Мiсцевого Економiчного розвитку мiста Ладижин" договору про надання
благодiйного гранту у розмiрi 1 000 000,00 грн.
14.08.14р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення Товариством додаткових угод, специфiкацiй, доповнень, додаткiв, iнших документiв до договору
купiвлi-продажу газу з НАК "Нафтогаз України" за умови, що загальна сума кожного Договору не перевищить 1 524
282 000,00 грн.
10.09.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. про укладання з БФ "Розвиток України" договору про надання благодiйного гранту на загальну суму, що не
перевищує 100 000 000,00 грн.
19.09.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про схвалення укладення договору поруки з АТ "Ощадбанк" в якостi забезпечення зобов’язань ПАТ «ДТЕК
Днiпрообленерго» за договором кредитної лiнiї на суму 500 000 000,00 грн.
2. Про укладання договорiв застави майна та/або договорiв застави грошей на депозитi з АТ "Ощадбанк" за
договором, зазначеному у п.1, у майбутньому, а також договорiв про розiрвання таких договорiв, та надання
повноважень на його пiдписання.
22.09.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення Товариством протягом 2014 р. правочинiв з ТОВ "ВОГ Рiтейл" щодо закупiвлi дизельного палива на
загальну уму, що не бiльше 23 000 000,00 грн. з ПДВ
09.10.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про схвалення дiй представникiв Товариства щодо укладання специфiкацiй до договору № 185-ЗЭ вiд 28.02.2014 з
ТОВ "ВОГ РIТЕЙЛ" та надання попереднього дозволу на вчинення Товариством протягом 2014 року правочинiв на
суму до 36 800 000,00 грн.
17.10.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладання Товариством договору застави майнових прав за депозитним договором з ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС
КАПIТАЛ" у якостi забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ" за кредитним
договором з ПАТ "БАНК РЕНЕСАНС" на суму 15 900 000,00 грн.
31.10.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про укладення Товариством договору з ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВЕНЕРГО» (КОД
ЄДРПОУ 00131305) про вiдступлення права вимоги до Державного пiдприємства «ЕНЕРГОРИНОК» (Код ЄДРПОУ
21515381) у сумi 14 000 000,00 грн. (чотирнадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок).
20.11.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про погодження укладення з ПАТ "УРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ АСКА" договору
добровiльного страхування майна № 330611 вiд 01.10.2014р.
11.12.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про передачу Товариством об’єктiв нерухомостi у комунальну власнiсть територiальної громади селища Добротвiр
та вiдмову вiд права користування земельною дiлянкою, на якiй вони розташованi.
2. Про передачу Товариством рухомого майна в комунальну власнiсть територiальної громади селища Добротвiр
шляхом укладення з Добротвiрською селищною радою договору пожертви рухомого майна.
3. Прийняття рiшення про укладення Товариством з КУ " Агенцiя регiонального розвитку Кам’янко-Бузького району"
договору про надання благодiйного гранду.
4. Про передачу Товариством об’єкту нерухомостi у комунальну власнiсть територiальної громади мiста Яремче.
15.12.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Про списання основних засобiв - об’єктiв нерухомостi ДТЕК Бурштинська ТЕС.
2. Прийняти рiшення про укладення Товариством Договору з Нацiональним унiверситетом «Львiвська полiтехнiка»

про надання благодiйного гранту на суму 36 724,00 грн. (тридцять шiсть тисяч сiмсот двадцять чотири гривнi 00
копiйок).
3. Прийняти рiшення про укладення договору поставки з Публiчним акцiонерним товариством
«ЗАПОРIЖТРАНСФОРМАТОР» (Код ЄДРПОУ 00213428) на загальну суму 44 065 980,00 грн. (сорок чотири
мiльйони шiстдесят п’ять тисяч дев’ятсот вiсiмдесят грн. 00 коп.) на умовах, викладених у Додатку .
16.12.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Прийняття рiшення про укладання Товариством договору кредитної лiнiї з ПАТ "Державний Ощадний Банк
України" з максимальним лiмiтом кредитування 320 000 000 (триста двадцять мiльйонiв ) грн. та строком дiї до
24.12.2017р.
23.12.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Прийняття рiшення про укладення Товариством договорiв купiвлi-продажу газу та додаткових угод до них на
загальну суму кожного з Договорiв не перевищить 1 524 282 000 (один мiльярд п’ятсот двадцять чотири мiльйони
двiстi вiсiмдесят двi тисячi) грн. без ПДВ.
24.12.2014р. Наглядова рада Товариства прийняла рiшення:
1. Схвалити укладення та дiї в.о. Генерального директора Товариства щодо укладання 28.11.2014 р Додаткового
договору № 7 з Банком на наступних умовах:
- сума кредитного траншу 115 000 000 грн.;
- процентна ставка за виданими кредитними траншем - 20,9%;
- строк - 1 рiк.
2. Схвалити укладення та дiї в.о. Генерального директора Товариства щодо укладання 28.11.2014 р Договору застави
майнових прав №731/31/4-2 мiж Банком та Товариством за контрактом купiвлi-продажу електроенергiї вiд
17.08.1999р. № 62/01/ЕР, укладеним мiж Товариством та ДП "Енергоринок", на загальну суму 960 000 000 грн. в
якостi забезпечення виконання зобов’язань Товариства перед Банком за Договором кредитної лiнiї.
3. Схвалити укладення та дiї представника Товариства за довiренiстю вiд 23.01.2014р. Божка В.В. щодо укладання
11.12.2014р. Додаткового договору № 1 до Договору застави майнових прав № 731/21/2-4, укладених мiж Банком та
Товариством перед Банком за Договором кредитної лiнiї.
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону:
№ пункту статтi 70 ВИМОГИ ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наявнiсть (так/нi) Виконання
значних правочинiв
1. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного
товариства, приймається наглядовою радою Так Протягом 2014 року складено Протоколи засiдань Наглядової ради
серед питань яких розглядались значнi правочини
Статутом акцiонерного товариства визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочинiв до категорiї значних
правочинiв Так Понад 1млн. евро.
У разi неприйняття наглядовою радою рiшення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого
правочин виноситися на розгляд загальних зборiв. У 2014 роцi зазначених випадкiв не було
2. Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого
правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради Так Протягом 2014 року складено
Протоколи засiдань Загальних зборiв акцiонерiв серед питань яких розглядались значнi правочини
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй У 2014 роцi зазначених випадкiв не було
Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого
правочину, перевищує 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
акцiонерного товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi У 2014 роцi
зазначених випадкiв не було
3. На дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним
товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори прийняли рiшення про попереднє схвалення
значних правочинiв, якi можуть ним вчинятися протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру
правочинiв та їх граничної вартостi. Так
4. Значний правочин, застосовуються як додатковий до iнших вимог щодо порядку вчинення певних правочинiв,
передбачених законодавством або статутом акцiонерного товариства Нi
5. Заборона дiлити предмет правочину з метою ухилення вiд передбаченого цим Законом порядку прийняття рiшень
про вчинення значного правочину.
Так. Випадки подiлу предмету правочину з метою ухилення вiд передбаченого Законом «Про акцiонернi товариства»
порядку прийняття рiшень про вчинення значного правочину не виявленi
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство
дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.
4.4. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства.
Згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада акцiонерного товариства може прийняти

рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту).
Наглядова рада за пропозицiєю голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного
секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю акцiонерного товариства з акцiонерами
та/або iнвесторами.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту повинен вiдповiдати Закону України «Про
акцiонернi товариства».
Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акцiонерного товариства не прийняла рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього
аудитора.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
1) Наявнiсть рiшення (згiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства») Наглядової ради акцiонерного
товариства щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту)
– рiшення про запровадження посади внутрiшнього аудитора (створення служби внутрiшнього аудиту) Наглядовою
радою товариства не приймалось, посада не запроваджувалась, служба не створена.
2) Наявнiсть рiшення щодо обрання корпоративного секретаря – питання обрання корпоративного секретаря
вiдноситься до компетенцiї Наглядової ради товариства, рiшення про обрання корпоративного секретаря не
приймалось.
Органiзацiя роботи органiв управлiння Товариства в цiлому вiдповiдає вимогам Цивiльного кодексу, Господарського
кодексу, Закону України «Про акцiонернi товариства», Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Закону
України «Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi» та
iнших нормативних актiв.
В Товариствi забезпечене дотримання органами та посадовими особами Товариства правил та процедур
корпоративного управлiння, якими гарантується реалiзацiя прав та iнтересiв акцiонерiв Товариства, та органiзацiя
взаємодiї мiж Наглядовою радою, Генеральним директором Товариства та його акцiонерами.
Керiвництво сприяє пiдвищенню взаємодiї Товариства з його акцiонерами та iншими учасниками ринку цiнних
паперiв.
Спостерiгається пiдвищення iнформацiйної прозоростi Товариства в iнтересах акцiонерiв Товариства i потенцiйних
iнвесторiв шляхом своєчасного розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство у вiдповiдностi до вимог
законодавства щодо розкриття iнформацiї i добровiльно встановлених Товариством зобов’язань.
Системи облiку прав власностi на акцiї Товариства органiзована вiрно.
Налагоджена взаємодiя з органами державної влади України, Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку, зберiгачами, депозитарiями, реєстратором, Фондом державного майна України, учасниками Нацiональної
депозитарної системи України, Мiнiстерством енергетики та вугiльної промисловостi України, професiйними
асоцiацiями, громадськими органiзацiями з питань корпоративного управлiння, регулювання майнових вiдносин та
обiгу цiнних паперiв Товариства.
3) Порядок формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- ревiзiйна комiсiя,
- генеральний директор.
Порядок формування органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства визначався статутом ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО».
4) Функцiонування органiв корпоративного управлiння:
- статус та повноваження Загальних зборiв акцiонерiв Товариства порядок їх скликання, проведення та прийняття
рiшень – визначаються Статутом ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»;
- повноваження, порядок формування, склад та функцiї Наглядової ради визначенi Статутом ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО»;
- правовий статус, порядок формування, склад та функцiї Ревiзiйної комiсiї Товариства, права, обов’язки та
вiдповiдальнiсть її членiв – визначенi Статутом ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»;
- у товариствi утворений одноосiбний Виконавчий орган - Генеральний директор, порядок прийняття рiшень яким
встановлений статутом Товариства.
5) Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю - протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не
проводились спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Звiти планових перевiрок також не
складались.
Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi
внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства».
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до
Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi
товариства» та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан
корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.

Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
здiйснюється вiдповiдно до Статуту.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- ревiзiйна комiсiя,
- генеральний директор.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам,
встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Функцiонування органiв корпоративного управлiння
регламентується положеннями Статуту.
Статутом не передбачено затвердження будь-яких додаткових положень, що регламентують функцiонування органiв
корпоративного управлiння.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» до 30 квiтня.
Протягом звiтного року одноосiбний виконавчий орган ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» - Генеральний директор
здiйснювали поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено
Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року не здiйснювався
ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї повинна бути пов’язана з забезпеченням в установленому порядку
реалiзацiї полiтики у сферi фiнансового контролю за використанням коштiв та матерiальних цiнностей, їх збереження,
ведення i достовiрностi бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi; розробка пропозицiй вiдносно усунення
встановлених недолiкiв, порушень попередження їх в подальшому.
Протягом 2014 р. ревiзiйна комiсiя не проводила перевiрки, тому аудитор не може висловити думку щодо звiтiв
Ревiзiйної комiсiї.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту
вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Статуту.
2) Товариством, на дату формування цього аудиторського звiту, не надано рiчний звiт «Iнформацiя про стан
корпоративного управлiння», оскiльки дата складання висновку передувала граничнiй датi оприлюднення звiту
емiтента (30 квiтня). Тому аудитори не в змозi зробити висновок про повноту та достовiрнiсть розкриття iнформацiї
про фактичний стан: про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх функцiонування.
4.5. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом 2014 року:
Iнформацiя про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ "ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНIЯ УКРАЇНИ" (код за ЄДРПОУ 32984271, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34) володiло 3
197 637 шт. простих iменних акцiй, що становило 25,0000% голосуючих акцiй емiтента, на даний час володiє 0 шт.
простих iменних акцiй, що становить 0% голосуючих акцiй емiтента.
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
Держава України в особi Фонду державного майна України (код за ЄДРПОУ 00032945, мiсцезнаходження: 01601, м.
Київ, вул. Кутузова, 18/9) володiла 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% голосуючих акцiй емiтента, на
даний час володiє 3 197 637 шт. простих iменних акцiй, що становить 25,0000% голосуючих акцiй емiтента.
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана
iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
DTEK HOLDINGS LIMITED (реєстрацiйний номер 174860, мiсцезнаходження: Themistokli Dervi 3, JULIA HOUSE,
1066, Нiкосiя, Кiпр) володiла 7673352 шт. простих iменних акцiй, що становило 59,9924% голосуючих акцiй емiтента,
на даний час володiє 5768978 шт. простих iменних акцiй, що становить 45,1035% голосуючих акцiй емiтента.
24.12.2014 р. ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» була отримана

iнформацiйна довiдка про акцiонерiв, якi є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, станом на 18.12.2014
р., за якою було виявлено змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента.
Оскiльки дата змiни власникiв акцiй емiтенту не вiдома, у графi "Дата змiни" зазначена дата, станом на яку була
отримана iнформацiйна довiдка ПАТ "Нацiональний депозитарiй України".
Змiни, що вiдбулися:
DTEK ENERGY B.V. (реєстрацiйний номер 34334895, мiсцезнаходження: Схiпхол Бульвар 231 Вежа Б, 5-й поверх,
1118 BH, Схiпхол, Нiдерланди) володiла 0 шт. простих iменних акцiй, що становило 0% голосуючих акцiй емiтента,
на даний час володiє 1904376 шт. простих iменних акцiй, що становить 14,8889% голосуючих акцiй емiтента.
Вiдомостi про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента
1) Дата прийняття рiшення про одержання кредиту та назва уповноваженого органу, що його прийняв: 24.04.2014 р.
Загальнi збори ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО", 05.11.2014 р. Рада директорiв DTEK HOLDINGS LIMITED. Кредит
одержується з метою фiнансування програми модернiзацiї та реконструкцiї ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" для
пiдвищення надiйностi виробництва електроенергiї.
2) Дата пiдписання договору кредиту - 07.11.2014 р., вид кредитної лiнiї - вiдновлювальна кредитна лiнiя в доларах
США; загальна сума кредиту - 293 011 982,04 доларiв США; процентна ставка - 9,8% рiчних; строк, на який укладено
договiр кредиту, - до 30.06.2019 р.; умови повернення кредиту - на наступний день пiсля отримання траншу; спосiб
забезпечення кредиту - без забезпечення.
3) Дата одержання першого траншу кредиту - 18.12.2014 р.
4) Iнформацiя про кредитора, який прийняв рiшення про надання кредиту: DTEK HOLDINGS LIMITED (ДТЕК
ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД), Республiка Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ174860, мiсцезнаходження: Themistokli Dervi, 3, Julia
House, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus.
5) Вартiсть чистих активiв емiтента, розрахованих на початок року - 6 097 128 тис. грн.
6) Спiввiдношення загальної суми за договором кредиту до вартостi активiв на початок року (у вiдсотках) - 69,54%;
спiввiдношення суми одержаного 18.12.2014 р. траншу кредиту (140 696 доларiв США, що складає 2 220 тис. грн. за
станом на 18.12.2014 р.) до вартостi активiв на початок року (у вiдсотках) - 0,036%.
7) Залучення коштiв спрямовано на реалiзацiю довгострокової програми модернiзацiї та реконструкцiї виробничих
потужностей ПАТ "ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО" задля пiдвищення надiйностi виробництва електроенергiї. Цiльове
призначення коштiв, отриманих за кредитом:
- оплата товарiв, робiт i послуг, придбаних з метою реалiзацiї iнвестицiйного проекту «Реконструкцiя енергоблоку
ст.№5 ДТЕК БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС»; - оплата товарiв, робiт i послуг, придбаних з метою реалiзацiї iнвестицiйного
проекту «Реконструкцiя енергоблоку ст. №4 ДТЕК ЛАДИЖИНСЬКОЇ ТЕС»; - оплата товарiв, робiт i послуг,
придбаних з метою реалiзацiї iнвестицiйного проекту «Реконструкцiя енергоблоку ст. №10 ДТЕК БУРШТИНСЬКОЇ
ТЕС»; - оплата товарiв, робiт i послуг, придбаних з метою реалiзацiї iнвестицiйного проекту «Реконструкцiя
енергоблоку ст. №8 ДТЕК ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС»;
- оплата товарiв, робiт i послуг, придбаних з метою реалiзацiї iнвестицiйного проекту «Реконструкцiя енергоблоку ст.
№7 ДТЕК ДОБРОТВIРСЬКОЇ ТЕС».
8) Емiтент отримує кошти на пiдставi укладеного кредитного договору в декiлька етапiв частинами (траншами):
- загальний розмiр кредиту за договором - 293 011 982,04 доларiв США;
- розмiр одержаної 18.12.2014 р. частини кредиту - 140 696 доларiв США;
- розмiр одержаної частини кредиту до загального розмiру кредиту (у вiдсотках) - 0,048%.
4.6. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта
господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315
«Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища»,
аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї
ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства.
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на
думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Товариством надана довiдка про наявнiсть суттєвих операцiй з пов’язаними сторонами та про вiдомi, iснуючi,
пiдозрюванi, очiкуванi або вiдсутностi випадкiв шахрайства зi сторони спiвробiтникiв, що могли спричинити
негативний вплив на пiдприємство.
Залишки та обороти за операцiями iз пов’язаними сторонами (до вирахування резерву пiд зменшення корисностi) були
такими:
У тисячах гривень
31 грудня 2014р. 31 грудня 2013р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 282 880 51 392
Валова торгова дебiторська заборгованiсть ДП «Енергоринок» 1 785 456 976 491
Валова торгова дебiторська заборгованiсть довгострокова
ДП «Енергоринок» 35 186 44
Валова торгова дебiторська заборгованiсть довгострокова 12 727 Iнша дебiторська заборгованiсть 47 571 1 468
Аванси, виданi за основнi засоби 433 942 351 709

Аванси, виданы за послуги 146 Позиковi кошти вiд DTEK Holdings Limited (977 033) (518 476)
Торгова кредиторська заборгованiсть (1 749 246) (1 957 876)
Кредиторская задолженность за основные средства (550) (539)
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть (194 911) (54 025)
Аванси отриманi вiд ДП «Енергоринок» (852 843) (992 500)
Аванси отриманi вiд iнших компанiй (83) (126)
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 12 157 396 11 251 682
Реалiзацiя iнших послуг та мат.цiнностей 2 113 5 638
Закупки вугiлля 8 434 026 7 185 267
Закупка газа 303 615 224 160
Закупки послуг 92 111 52 305
В довiдцi наголошувалось, що протягом 2014 року вiдомостi про випадки шахрайства у розумiннi ст. 190
Кримiнального кодексу України зi сторони спiвробiтникiв Товариства вiдсутнi.
Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор
отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та
корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система
управлiння ризиками, якi притаманнi ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», включає наступнi складовi:
- стратегiя та мета ризик – менеджменту;
- управлiння ризиками;
- загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв;
- джерела та механiзми контролю за ризиками;
- аналiз ризикiв.
Загальну стратегiю управлiння ризиками в Товариствi визначає Наглядова рада, а загальне керiвництво управлiнням
ризиками здiйснює Генеральний директор.
Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
внаслiдок шахрайства.
4.7. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повна назва юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „МАКАУДИТСЕРВIС”
Код за ЄДРПОУ 21994619
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1
02140 м. Київ, Дарницький район, вул. Вишнякiвська, буд. 13, оф. 1
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською
палатою України Свiдоцтво про внесення в реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi
№ 1988, видане рiшенням АПУ
вiд 23.02.2001 г. № 99 строком дiї до 23.12.2015р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Замай Олег Олегович СЕРТИФIКАТ АУДИТОРА Серiя А № 006208
виданий рiшенням аудиторської палати вiд 19.01.2007 року, дiйсний до 19.01.2017 року.
Телефон/факс (044) 22-88-914
Електронна адреса makaudit@ukr.net
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр №А-ЗЕ/15.08.14 вiд 09.12.2014 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 09.12.2014р. –21.02.2015 р.
Директор ТОВ «Макаудитсервiс»
сертифiкат серiї А № 006208
Замай О.О.
Аудиторський висновок (звiт) складено «21» лютого 2015 року.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

2

1

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Ні

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення Товариством
значних правочинiв та правочинiв, щодо яких є заiинтересованiсть.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

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

53

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювалися.

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

Ні

X
X

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди членiв
Наглядової ради встановлений в
певнiй кiлькостi мiнiмальних
заробiтних плат вiдповiдно до
дiючого законодавства України.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних
осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, в тому числi акцiонерiв Товариства,
та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради –
юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi
Товариства. Порядок дiяльностi представника акцiонера у Наглядовiй радi
визначається самим акцiонером.

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

-

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

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

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв
зовнiшнiй аудитор в ПАТ "ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО" не змiнювався.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

X
Iншi органи перевiрок не
здiйснювали.

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Не визначились.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 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

6049

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

79026, м. Львiв, вул. Козельницька, буд. 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 31.12.2014 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

12871

10872

0

первісна вартість

1001

15353

19808

0

накопичена амортизація

1002

2482

8936

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1458797

674210

0

Основні засоби:

1010

2338133

4259498

0

первісна вартість

1011

3895824

4502746

0

знос

1012

1557691

243248

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

18

33421

0

Відстрочені податкові активи

1045

64055

63166

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

3873874

5041167

0

Запаси

1100

913689

699567

0

Виробничі запаси

1101

906015

688355

0

Незавершене виробництво

1102

7458

10804

0

Готова продукція

1103

216

408

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

994753

1801721

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

12064

9913

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

1895

2031

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

6732

48886

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

93000

145900

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

173612

303359

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

422

498

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

27087

30

0

Усього за розділом II

1195

2223254

3011905

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

6097128

8053072

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

382625

966001

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

1189236

1330015

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1699766

2423921

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

644676

1080051

0

Довгострокові забезпечення

1520

225234

246964

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

199118

220882

0

Цільове фінансування

1525

0

1600

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

869910

1328615

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

930347

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

19623

51599

0

за товари, роботи, послуги

1615

2191553

1980052

0

за розрахунками з бюджетом

1620

217723

170908

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

81818

12065

0

за розрахунками зі страхування

1625

8225

8063

0

за розрахунками з оплати праці

1630

19208

18061

0

за одержаними авансами

1635

993285

853502

0

за розрахунками з учасниками

1640

14226

15755

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

43902

40602

0

Доходи майбутніх періодів

1665

11538

10528

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

8169

221119

0

Усього за розділом IІІ

1695

3527452

4300536

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

6097128

8053072

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Шувар Андрiй Йосифович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрiй Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

12190276

11285770

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

( -11469713 )

( -10429512 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

720563

856258

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

86056

165141

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

( -111306 )

( -111601 )

Витрати на збут

2150

( -3074 )

( -2113 )

Інші операційні витрати

2180

( -169444 )

( -143591 )

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

522795

764094

збиток

2195

(0)

( 102316 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

57052

26672

Інші доходи

2240

13169

18824

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -218876 )

( -86522 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -618497 )

( -9015 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

714053

збиток

2295

( -244357 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

163771

135669

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

578384

збиток

2355

( -80586 )

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

-8159

-32300

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

-8159

-32300

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

-8159

-32300

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-88745

546084

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

9775350

8906073

Витрати на оплату праці

2505

433368

387424

Відрахування на соціальні заходи

2510

139601

139604

Амортизація

2515

550587

476097

Інші операційні витрати

2520

873019

718596

Разом

2550

11771925

10627794

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

-6.30044

45.21967

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

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

Керівник

Шувар Андрiй Йосифович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрiй Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

8194674

8085979

Повернення податків і зборів

3005

0

4

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

18258

26597

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

2380

1323

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

5442368

5354556

Надходження від повернення авансів

3020

2030

216

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

20873

9674

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

632

64

Надходження від операційної оренди

3040

2085

1031

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

433419

51544

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -10107024 )

( -9396538 )

Праці

3105

( -393845 )

( -416971 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -203449 )

( -214249 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -962409 )

( -844834 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -125465 )

( -202992 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

( -373193 )

( -223916 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -2822 )

( -417926 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -1827272 )

( -570135 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

( 61 )

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

( -477185 )

( -153561 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

143155

1933316

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

1712

355

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

2966

210

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( -463600 )

( -877369 )

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

( -149596 )

( -702834 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-608518

-1579638

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1739385

679895

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

1252794

489832

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

951849

951360

Сплату дивідендів

3355

( -166555 )

( -6654 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -132094 )

( -53299 )

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

( -1146092 )

( -533897 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

595589

-375483

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

130226

-21805

Залишок коштів на початок року

3405

173612

195349

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

-479

68

Залишок коштів на кінець року

3415

303359

173612

Примітки

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

Керівник

Шувар Андрiй Йосифович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрiй Петрович

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2015 | 01 | 01
число)
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

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

При заповненнi форм рiчної фiнансової звiтностi
Товариством було обрано " Звiт про рух коштiв (за
прямим методом)", тому форма "Звiт про рух грошових
коштiв (за непрямим методом)" не заповнюється.

Керівник

Шувар Андрiй Йосифович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрiй Петрович

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

Підприємство

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

23269555

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 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

382625

0

0

1189236

0

0

1699766

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

382625

0

0

1189236

0

0

1699766

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-80585

0

0

-80585

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

1012610

0

0

-8159

0

0

1004451

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

1012610

0

0

0

0

0

1012610

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

-8159

0

0

-8159

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

-173568

0

0

-173568

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

-429234

0

0

403091

0

0

-26143

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

583376

0

0

140779

0

0

724155

Залишок на
кінець року

4300

127905

966001

0

0

1330015

0

0

2423921

Примітки

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

Керівник

Шувар Андрiй Йосифович

Головний бухгалтер

Магеровський Андрiй Петрович

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
1 ПАТ «ДТЕК Захiденерго» та його дiяльнiсть
ПАТ «ДТЕК Захiденерго» (далi «Компанiя») – акцiонерне товариство, створене вiдповiдно до
законодавства України. Станом на 31 грудня 2014 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.
Безпервнiсть дiяльностi
Станом на 31 грудня 2014 року чистий дефiцит оборотного капiталу Компанiї становив 2 296 016
тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 1 571 861 тисячi гривень). У 2014 роцi Компанiя отримала
збиток у сумi 244 357 тисяч гривень та мала чисте надходження грошових коштiв за основною
дiяльнiстю у сумi 143 155 тисяч гривень (у 2013 роцi отриманий прибуток склав 578 384 тисячi
гривень, чисте надходження грошових коштiв за основною дiяльнiстю - 1 933 316 тисяч гривень).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної
дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань в ходi звичайної
дiяльностi.
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.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
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.
Компанiєю згiдно норм Податкового кодексу станом на 31.12.2014 року проведена переоцiнка
об’єктiв основних засобiв iз застосуванням щорiчної iндексацiї вартостi основних засобiв, що
амортизуються, та суми накопиченої амортизацiї на коєфiцiєнт iндексацiї 1,149.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi податки на прибуток показанi вiдповiдно до
вимог законодавства України, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на звiтну
дату. Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та
вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, якщо тiльки вони стосуються операцiй, якi
вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у
складi капiталу. У цьому випадку податок також визнається в iнших сукупних доходах або
безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно.
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди.
Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi операцiйних витрат.
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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.
Продовження тексту приміток
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. У 2010 роцi був прийнятий Податковий кодекс України, згiдно якому передбачалося
зниження базової ставки ПДВ з 1 сiчня 2014 року з 20% до 17%. В груднi 2013 року було ухвалено
Закон «Про внесення змiн до Податкового кодексу України» який переносить зниження базової
ставки ПДВ на 2015 рiк. У березнi 2014 року був прийнятий закон «Про запобiгання фiнансової
катастрофи та створення передумов економiчного зростання в Українi» яким було скасовано
зниження базової ставки ПДВ та додатково введена ставка 7 %. 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.
Позиковi кошти та iншi зобов’язання. Позиковi кошти та iншi зобов’язання спочатку визнаються
за справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. Позиковi
кошти облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної
ставки. Витрати по позикових коштах вiдносяться на витрати на пропорцiйно-часовiй основi iз
використанням методу ефективної процентної ставки. Компанiя капiталiзує витрати по позикових
коштах у складi собiвартостi квалiфiкацiйного активу. Позиковi кошти показуються у складi
поточних зобов’язань, крiм випадкiв, коли у Компанiї є безумовне право вiдстрочити розрахунок
за зобов’язанням принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.
Аванси отриманi. Аванси отриманi 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.
3. Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Винагороди працiвникам. План iз встановленими виплатами. Компанiя бере участь в
обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами, який передбачає

достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi шкiдливими та
небезпечними для здоров’я умовами. Компанiя також здiйснює одноразовi виплати при виходi на
пенсiю на певних умовах. Зобов’язання, визнане у балансi у зв’язку з пенсiйним планом iз
встановленими виплатами, являє собою дисконтовану вартiсть зобов’язання за планом iз
встановленими виплатами на звiтну дату.
Зобов’язання за встановленими виплатами розраховується щороку незалежними актуарiями за
методом прогнозованої умовної одиницi. Поточна вартiсть зобов’язання за пенсiйним планом iз
встановленими виплатами визначається шляхом дисконтування розрахункового майбутнього
вiдтоку грошових коштiв iз застосуванням процентних ставок за високоякiсними корпоративними
облiгацiями, деномiнованими у тiй самiй валютi, в якiй здiйснюються виплати, i строк погашення
яких приблизно вiдповiдає строку вказаного зобов’язання. Актуарнi прибутки та збитки, що
виникають внаслiдок коригувань та змiн в минулих актуарних припущеннях, вiдносяться на iнший
сукупний дохiд в перiодi, в якому вони виникли.
Вартiсть минулих послуг працiвникiв негайно визнається у звiтi про фiнансовi результати.
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.
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.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення. Компанiя розрахувала зобов’язання з пенсiйного

забезпечення станом на 31 грудня 2014 року з використанням ставки дисконтування 16,04%,
розрахункового зростання заробiтної плати 7,00% на рiк до 2021 р. та коефiцiєнту плинностi
персоналу 1,36%. Далi показана чутливiсть загальної суми зобов’язання з пенсiйного забезпечення
станом на 31 грудня 2014 року до змiн основних актуарних припущень:
Змiна припущення Вплив на загальну суму зобов’язання
Ставка дисконтування Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 6.36% / збiльшення на 7.14%
Зростання заробiтної плати Збiльшення/зменшення на 1% Збiльшення на 5.51% / зменшення на
5.00%
Плиннiсть персоналу Збiльшення/зменшення на 1% Зменшення на 1.20% / збiльшення на 1.35%
5 Запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень
Були опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення, що є обов’язковими для застосування
Компанiєю в облiкових перiодах, починаючи з 1 сiчня 2014 року та пiзнiших перiодах. Компанiя
не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування:
• МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки в капiталi iнших компанiй» (випущений в травнi
2011 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї
дати).
• Змiни в МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» (випущений у груднi 2011 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• КТМФЗ «Обов’язковi платежi» (випущений 20 травня 2013 року; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Змiни в МСБО 19 «Виплати працiвникам: внески спiвробiтникiв» (випущений 21 листопада 2013
року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2014 року або пiсля цiєї дати).
Наступнi випущенi новi стандарти та тлумачення, що є обов’язковими для застосування
Компанiєю в наступних облiкових перiодах, але якi ще не були прийнятi Європейським Союзом:
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами»
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: Класифiкацiя та Оцiнка» (випущений в липнi 2014 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Керiвництво аналiзує потенцiйний вплив прийняття цих нових стандартiв на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
6 Розрахунки та операцiї з пов’язаними сторонами
Визначення пов’язаних сторiн наведене в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони».
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу,
знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив на iншу сторону при
прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. Пiд час аналiзу кожного випадку вiдносин, що
можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих
вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Iнформацiя про безпосередню материнську компанiю
Компанiї та її фактичну контролюючу сторону наведена у Примiтцi 1. У ходi звичайної дiяльностi
Компанiя здiйснює операцiї з iншими пiдприємствами пiд контролем держави, включаючи ДП
«Енергоринок», iншими компанiями-постачальниками паливних матерiалiв. Нарахування та
сплата податкiв здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства України.
Далi подана iнформацiя про характер вiдносин з тими пов’язаними сторонами, з якими Компанiя
проводила значнi операцiї або мала значнi залишки по операцiях за 2014 рiк.
Залишки та обороти за операцiями iз пов’язаними сторонами (до вирахування резерву пiд
зменшення корисностi) були такими:
У тисячах гривень 31 грудня 2014р. 31 грудня 2013р.
Грошовi кошти та їх еквiваленти 282 880 51 392
Валова торгова дебiторська заборгованiсть ДП «Енергоринок» 1 785 456 976 491
Валова торгова дебiторська заборгованiсть довгострокова
ДП «Енергоринок» 35 186 44
Валова торгова дебiторська заборгованiсть довгострокова 12 727 Iнша дебiторська заборгованiсть 47 571 1 468
Аванси, виданi за основнi засоби 433 942 351 709

Аванси, виданы за послуги 146 Позиковi кошти вiд DTEK Holdings Limited (977 033) (518 476)
Торгова кредиторська заборгованiсть (1 749 246) (1 957 876)
Кредиторская задолженность за основные средства (550) (539) (
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть (194911) (54 025)
Аванси отриманi вiд ДП «Енергоринок» (852 843) (992 500)
Аванси отриманi вiд iнших компанiй (83) (126)
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 12 157 396 11 251 682
Реалiзацiя iнших послуг та мат.цiнностей 2113 5 638
Закупки вугiлля 8 434 026 7 185 267
Закупка газа 303 615 224 160
Закупки послуг 92 111 52 305
7 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 2014р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1 248 594 2 498 206 149 024 1 458 797 5 354 621
Накопичений знос (416 916) (1 067 360) (73 415) - (1 557 691)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2014 р. 831 678 1 430 846 75 609 1 458 797 3 796 930
Надходження 10 221 419 251 4 896 21 613 455 981
Вибуття (341) (6 718) (1 826) (8 885)
Амортизацiйнi вiдрахування (112 399) (410 099) (22 715) - (545 213)
Результат переоцiнки 185 769 1 028 280 20 846 - 1 234 895
Переведення в iншу категорiю 2 221 809 371 (5 392) (806 200) 0
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 917 149 3 270 931 71 418 674 210 4 933 708
На 31 грудня 2014 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 985 326 3 439 198 78 222 674 210 5 176 956
Накопичений знос (68 177) (168 267) (6 804) - (243 248)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 р. 917 149 3 270 931 71 418 674 210 4 933 708
У тисячах гривень Будiвлi та споруди Виробниче обладнання Меблi, офiсне та iнше обладнання
Незавер-шене будiв-ництво Всього
На 1 сiчня 2013 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1 246 900 2 345 689 134 349 604 977 4 331 915
Накопичений знос (294 301) (735 421) (52 806) - (1 082 528)
Залишкова вартiсть на 1 сiчня 2013 р. 952 599 1 610 268 81 542 604 977 3 249 386
Надходження 1 843 141 975 15 234 870 275 1 029 327
Вибуття (441) (412) (345) - (1 198)
Амортизацiйнi вiдрахування (123 296) (335 098) (22 191) - (480 585)
Результат переоцiнки 0 0 0 0 0
Переведення в iншу категорiю 973 14 113 1 369 (16 455) 0

Залишкова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 831 678 1 430 846 75 609 1 458 797 3 796 930
На 31 грудня 2013 р.
Первiсна або переоцiнена вартiсть 1 248 594 2 498 206 149 024 1 458 797 5 354 621
Накопичений знос (416 916) (1 067 360) (73 415) - (1 557 691)
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2013 р. 831 678 1 430 846 75 609 1 458 797 3 796 930
Рядок 1101 «Виробничi запаси»
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Паливо (вугiлля, газ, мазут) 602 6 18 747 648
Сировина та матерiали 49 457 97 888
Запаснi частини 36 280 60 479
Всього товарно-матерiальних запасiв 688 355 906 015
Станом на 31 грудня 2014 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням резерву на
знецiнення у сумi 57 430 тисяч гривень (на 31 грудня 2013 року – 42 084 тисяч гривень). Чиста
змiна суми резерву на знецiнення запасiв за рiк – збiльшення резерву у сумi 15 346 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»
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013р.
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 1 852 699 1 039 709
Мiнус: резерв на знецiнення (42 438) (44 956)
Мiнус: дисконтування (44 956) (44 956)
Iнша дебiторська заборгованiсть (8 540) 65 184 22 415
Мiнус: резерв на знецiнення (16 298) (15 683)
Всього фiнансових активiв 1 850 607 1 001 485
Передоплати за товари та послуги 10 300 12 441
Мiнус: резерв на знецiнення (387) (377)
ПДВ до вiдшкодування - Iнша дебiторська заборгованiсть 2 061 28 982
Всього нефiнансових активiв 11 974 41 046
Всього дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi 1
862 581 1 042 531
Уся дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть
деномiнована в гривнях.
У складi резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої
дебiторської заборгованостi вiдбулися такi змiни:

2014 рiк
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 44 956 15 683
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення 13 409 2 207
Суми, повернутi протягом року (15 927) (1 592)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 42 438 16 298
Продовження тексту приміток
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» (продовження)
2013 рiк
У тисячах гривень Дебiторська заборго-ванiсть за основною дiяльнiстю Iнша дебiторська заборгованiсть
Резерв на знецiнення на 1 сiчня 122 138 24 699
(Сторно знецiнення)/додатковi витрати на знецiнення 102 2 426
Суми, повернутi протягом року (77 284) (11 442)
Резерв на знецiнення на 31 грудня 44 956 15 683
Нижче поданий аналiз дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та iншої дебiторської
заборгованостi за кредитною якiстю:
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 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» 1 188 938 - 700 820 - iнших компанiй 6 053 44 952 5 023 1 055
Всього поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi 1 194 991 44 952 705 843 1 055
Прострочена та iндивiдуально знецiнена заборгованiсть:
- прострочена менше нiж 30 днiв 19 537 1 656 3 307 1 511
- прострочена вiд 30 до 90 днiв 356 095 501 2 766 273
- прострочена вiд 90 до 180 днiв 56 418 1 215 270 798 1 044
- прострочена вiд 180 до 360 днiв 12 361 344 12 039 2 369
- прострочена вiд бiльш нiж 360 днiв 213 297 16 516 44 956 16 163

Всього простроченої та iндивiдуально знецiненої дебiторської заборгованостi 657 708 20 232 333
866 22 415

Мiнус резерв на знецiнення (42 438) (16 298) (44 956) (15 683)
Мiнус ефект дисконтування (8 540) - Всього 1 801 721 48 886 994 753 6 732
Вся прострочена, але не знецiнена заборгованiсть вважається такою, що буде погашена.
Рядок 1165 «Грошi та їх еквiваленти»
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р
Банкiвськi рахунки до запитання 290 576 166 612
Грошовi кошти, використання яких обмежене 12 578 Депозити до 3-х мiс 5 7 000
Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 303 359 173 612
Станом на 31 грудня 2014 року та 1 сiчня 2014 року грошовi кошти та їх еквiваленти деномiнованi
в гривнях.
Усi кошти на банкiвських рахунках та строковi депозити не простроченi та не знецiненi.
Рядок «Зареєстрований капiтал»
Станом на 31 грудня 2014 року та 1 сiчня 2014 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 31 грудня 2014 року компанiя «DTEK Holdings Limited» є контролюючою стороною
Пiдприємства i на 31 грудня 2014 року володiє 45,1 % акцiонерного капiталу «ПАТ «ДТЕК
Захiденерго». Компанiя «DTEK Energy BV» 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 31 грудня 2014р. 31 грудня 2013 р.
Довгостроковi кредити банкiв та небанкiвських органiзацiй
Банкiвськi позиковi кошти - Кредити вiд небанкiвських органiзацiй 977 033 518 476
Всього довгострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 977 033 518 476
Короткостроковi кредити банкiв та небанкiвських органiзацiй
Банкiвськi позиковi кошти 930 347 Всього короткострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 930 347 Всього довгострокових та короткострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 1 907
380 518 476
Балансова вартiсть позикових коштiв приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Кредити вiд небанкiвських установ отриманi у доларах США.
Довгостроковi та короткостроковi кредити банкiв та небанкiвських органiзацiй Компанiї

деномiнованi у таких валютах:
У тисячах 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Кредити в: - гривнях 1 907 380 518 476
- доларах США 61 961 64 866
Всього довгострокових та короткострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 1 907
380 518 476
Аналiз кредитiв та позикових коштiв Компанiї за строками погашення подано далi:
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Строки погашення кредитiв та позикових коштiв:
- до 1 року 930 347 - 1-5 рокiв 977 033 518 476
Всього довгострокових та короткострокових кредитiв банкiв та небанкiвських органiзацiй 1 907
380 518 476
Рядок 1515 «Iншi довгостроковi зобов’язання»
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Реструктуризована заборгованiсть перед ГП «Вугiлля України» 99 545 100 662
Iншi фiнансовi зобов’язання 3 473 25 538
Всього iнших фiнансових зобов’язань 103 018 126 200
Рядок 1521 «Довгостроковi забезпечення витрат персоналу»
Компанiя бере участь в обов’язковому державному пенсiйному планi iз встановленими виплатами,
який передбачає достроковий вихiд на пенсiю працiвникiв, що працюють на робочих мiсцях зi
шкiдливими та небезпечними для здоров’я умовами.
Зобов’язання з пенсiйного забезпечення станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року
були визначенi таким чином:
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Пенсiйнi виплати 140 436 140 525
Одноразовi виплати при виходi на пенсiю 80 442 58 593
Всього балансових зобов’язань 220 878 199 118
У звiтi про фiнансовi результати станом на 31 грудня визнанi такi суми:
У тисячах гривень 2014 рiк 2013 рiк
Вартiсть поточних послуг 9 807 8 498
Процентнi витрати 24 738 19 073
Визнана вартiсть послуг минулих перiодiв (7 375) Всього 27 170 27 571
Змiни у приведенiй вартостi зобов’язання за планом iз встановленими виплатами, є такими:

У тисячах гривень 2014 рiк 2013 рiк
Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 1 сiчня 199 118 148 838
Вартiсть поточних послуг 9 807 8 498
Процентнi витрати
Актуарнi збитки/(прибутки) 24 738
9 950 19 073
38 452
Пенсiї виплаченi (15 362) (15 743)
Секвестр (7 373 ) Зобов’язання за планом зi встановленими виплатами на 31 грудня 220 878 199 118
Основнi застосованi актуарнi припущення були такими:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Номiнальна ставка дисконту 16,04% 13,44%
Номiнальне збiльшення заробiтної плати До 2021г.7,00% 5,00%
Коефiцiент iндекса iнфляцiї
Коефiцiєнт плинностi персоналу 5,00%
1,36% 2,13%
2,14%
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 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю 1 882 849 2 118 224
Кредиторська заборгованiсть за придбанi основнi засоби 97 203 73 329
Заробiтна плата 18 061 19 208
Iнша кредиторська заборгованiсть 194 726 240 174
Iншi поточнi зобов’язання 221 119 8 169
Всього кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iншi поточнi зобов’язання 2 413
958 2 459 104
Станом на 31.12.2014р. 100% кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю деномiновано
у гривнях.
Продовження тексту приміток
Рядок 1635 «Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами»
Аванси отриманi станом на 31 грудня 2014 року та 31 грудня 2013 року являють собою переважно
передоплати, отриманi вiд ДП «Енергоринок» за майбутнi постачання електроенергiї.
У тисячах гривень 31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р..
Аванси отриманi вiд:
- ДП «Енергоринок» 852 843 992 500
- iнших компанiй 659 785
Всього авансiв отриманих 853 502 993 285
8 Примiтки до звiту про фiнансовi результати
Рядок 2000 «Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) »

У тисячах гривень 2014 рiк. 2013 рiк.
Реалiзацiя електроенергiї ДП «Енергоринок» 12 157 396 11 251 682
Реалiзацiя теплової енергiї 32 880 34 088
Всього чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 12 190 276 11 285 770
Рядок 2050 «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)»
У тисячах гривень 2014 рiк. 2013 рiк.
Вартiсть вугiлля 9 283 051 8 410 088
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 519 372 499 703
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 536 017 461 829
Вартiсть газу 349 957 353 766
Сировина та матерiали 207 899 194 194
Податки, крiм податку на прибуток 393 342 381 845
Виробничi послуги 175 102 119 678
Iнше 4 973 8 409
Всього собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» 11 469 713 10 429 512
Рядок 2120 «Iншi операцiйнi доходи»
У тисячах гривень 2014 рiк. 2013 рiк.
Реалiзацiя послуг 15 877 25 275
Активи, отриманi на безоплатнiй основi 21 920 26 011
Продаж товарно-матерiальних запасiв 2 741 Орендний дохiд 1 836 1 148
Списання кредиторської заборгованостi 15 6 356
Доход от списания резерва - 27 885
Чиста змiна резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi
за основною дiяльнiстю, iншої дебiторської заборгованостi 794 78 300
Чиста змiна резерву на знецiнення ТМЦ - Отримане страхове вiдшкодування 10 410
Доход вiд курсовой рiзницi 31 702
Iншi доходи 761 166
Всього iншi операцiйнi доходи 86 056 165 141

Рядок 2130 «Адмiнiстративнi витрати»
У тисячах гривень 2014 рiк. 2013 рiк.
Витрати на персонал, включаючи податки на заробiтну плату 50 518 58 786
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 12 098 11 565
Податки, крiм податку на прибуток 3 452 1 330
Вартiсть професiйних послуг 32 613 26 029
Послуги банку 927 889
Транспортнi витрати 80 66
Iнше 11 618 12 936
Всього адмiнiстративнi витрати 111 306 111 601

Рядок 2180 «Iншi операцiйнi витрати»
У тисячах гривень 2014 рiк. 2013 рiк.
Чистi соцiальнi витрати 51 892 48 675
Нарахованi штрафи та пеня 4 945 3 535
Чиста змiна резерву на знецiнення товарноматерiальних запасiв 12 287 4 145
Профспiлковi витрати 18 706 15 802
Збиток вiд продажу необоротних активiв - 358
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 10 176
Собiвартiсть iнших послуг 6 026 5 275
Iнше 75 588 55 625
Всього iнших операцiйних витрат 169 444 143 591
Рядок 2220 «Iншi фiнансовi доходи», рядок 2250 «Фiнансовi витрати
У тисячах гривень 2014 рiк 2013 рiк
Прибуток при визнаннi довгострокових iнших зобов’язань –
Ефект дисконтування - Процентнi доходи за депозитами 41 903 19 214
Процентнi доходи за довгостроковою реструктуризованою
дебiторською заборгованiстю 15 149 7 458
Всього фiнансових доходiв 57 052 26 672
Процентнi витрати за позиковими коштами 130 359 35 639
Ефект дисконтування iнших зобов’язань 23 377 30 613
Ефект дисконтування пенсiйних зобов’язань 24 738 19 073
Процентнi витрати за довгостроковими iншими зобов’язаннями 2 247 1 103
Iншi фiнансовi витрати 38 155 94
Всього фiнансових витрат 218 876 86 522
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 31 грудня 2014 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 формуваннi резервiв (забезпечень) та вплив їх на
фiнансовий результат до оподаткування.
Рядок 2300 «Витрати (дохiд) з податку на прибуток» (продовження)
У тисячах гривень 1 сiчня
2014 р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат (Вiднесено)/ кредитовано в капiтал 31
грудня
2014 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування

Товарно-матерiальнi запаси 7 761 2 937 - 10 698
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 10 983 (10
983) - Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 31 858 5 550 1 791 39 199
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 5 (5) - Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 53 264
3 462 - 56 726
Iншi 26 354 (7 476) - 18 878
Валовий вiдстрочений податковий актив 130 225 (6 515) 1 791 125 501
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (27 030) 186 975 (222 280) (62 335)
Iншi зобов’язання (39 140) 39 140 Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (66 170) 226 115 (222 280) (62 335)
Визнаний вiдстрочений податковий актив 64 055 219 600 (220 489) 63 166
Рядок 2300 «Витрати (дохiд) з податку на прибуток» (продовження)
У тисячах гривень 1 сiчня
2013 р. (Вiднесено)/ кредитовано на фiнансовий результат (Вiднесено)/ кредитовано в капiтал 31
грудня
2013 р.
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi зменшують суму оподаткування
Товарно-матерiальнi запаси 8 352 (591) - 7 761
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 27 927 (16
944) - 10 983
Резерв зобов’язань з пенсiйного забезпечення 23 809 1 897 6 152 31 858
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1 197 (1192) - 5
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 67 956
(14 692) - 53 264
Iншi 23 498 2 856 - 26 354
Валовий вiдстрочений податковий актив 152 739 (28 666) 6 152 130 225
Податковий ефект тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування
Основнi засоби (93 248) 66 218 - (27 030)
Iншi зобов’язання (44 038) 4 898 - (39 140)
Всього вiдстроченого податкового зобов’язання (137 286) 71 116 - (66 170)
Визнаний вiдстрочений податковий актив 15 453 42 450 6 152 64 055

