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.
Генеральний директор

Кухтiй Вадим Юрiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
25.07.2016

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2016 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
23359034
4. Місцезнаходження
49107, Днiпро, шосе Запорiзьке,22
5. Міжміський код, телефон та факс
056 373-50-59 056 373-53-41
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.07.2016
(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.doe.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.07.2016
(дата)

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

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

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

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

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

X

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

X

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
X
заінтересованість
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

19. Примітки:
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнюється, оскiльки в ПАТ "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО" не впроваджена посада корпоративного секретаря.
За звiтний перiод акцiї ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" не випускало.
За звiтний перiод ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" випуск та розмiщення облiгацiй та iнших цiнних
паперiв не здiйснювало. У звязку з цим iнформацiю про них не наводимо.
Роздiли "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв", "Iнформацiя про замiну управителя", "Iнформацiя
про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя
про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом",
"Iнформацiя про iпотечне покриття", "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює
обслуговування iпотечних активiв" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював розмiщення iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв або сертифiкатiв ФОН.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював емiсiї цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва.
Особлива iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, рiшення про
вчинення яких було прийнято на рiчних загальних зборах акцiонерiв Товариства 19.04.2016 року не
розкривалась у зв’язку з тим, що на момент прийняття вiдповiдних рiшень загальними зборами Товариства,
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826, не мiстило вимог про
розкриття такої iнформацiї.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв,
iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть,
розкривається у складi регулярної iнформацiї за 2 квартал 2016 року, пiсля внесення вiдповiдних змiн до
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене рiшенням Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03 грудня 2013 року № 2826.

III. Основні відомості про емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

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

АО1 № 055751

3. Дата проведення державної реєстрації

22.12.1998

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

59916170.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі

25

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

6125

9. Основні види діяльності із зазначенням
найменування виду діяльності та коду за
КВЕД

35.13 Розподiл електроенергiї, , 35.14 Торгiвля
електроенергiєю, 42.22 Будiвництво споруд
електропостачання та телекомунiкацiй
Вищий орган товариства - Загальнi збори ПАТ "ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО"; Наглядова рада; Виконавчий орган
товариства одноосiбний - Генеральний директор; Орган
контролю за дiяльнiстю товариства - Ревiзiйна комiсiя.

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ПУМБ"

2) МФО банку

334851

3) поточний рахунок

26008962508238

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком в іноземній валюті

ПАТ "ПУМБ"

5) МФО банку

334851

6) поточний рахунок

26008962508238

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

постачання електричної енергiї за
регульованим тарифом
Опис
передача електричної енергiї

НАЦIОНАЛЬНА
КОМIСIЯ, ЩО
Серiя АД №
05.07.2012 ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
036340
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI
ЕНЕРГЕТИКИ (НКРЕ)

Необмежена

термiн дiї виданих лiцензiй безстроковий
Серiя АД № 05.07.2012

НАЦIОНАЛЬНА

Необмежена

мiсцевими (локальними)
електричними мережами

Опис
Господарська дiяльнiсть, з
будiвництва об’єктiв IV i V
категорiї складностi
Опис
Надання освiтнiх послуг
навчальними закладами,
пов’язаних з одержанням
професiйної освiти на рiвнi
квалiфiкацiйних вимог до
професiйно-технiчного навчання,
перепiдготовки, пiдвищення
квалiфiкацiї
Опис

036341

КОМIСIЯ, ЩО
ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI
ЕНЕРГЕТИКИ (НКРЕ)
термiн дiї виданих лiцензiй безстроковий

ДЕРЖАВНА
АРХIТЕКТУРНО2013023221 03.12.2015
БУДIВЕЛЬНА IНСПЕКЦIЯ
УКРАЇНИ

23.11.2020

термiн дiї по 23 жовтня 2020 р.

Серiя АЕ №
МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I
02.07.2013
270667
НАУКИ УКРАЇНИ

термiн дiї по 29.03.2016 р.

29.03.2016

IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Опис

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦIЙНИЙ
ЦЕНТР "ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
Закрите акціонерне товариство
31793040
49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ, вулиця Центральна,
будинок 6
Частка в статутн. капiталi (%) Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать
засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi) - 99,974 %
Пiдприємство знаходиться в станi припинення

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

Голова Наглядової ради
Маслов Iгор Олександрович

ВВ 270964 Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй
областi

4. Рік народження

1966

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

33

Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти
рокiв: З 2012 – по теперiшнiй час - директор з дистрибуцiї та збуту
електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»); З
10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК
7. Найменування підприємства
КРИМЕНЕРГО» (за сумiщенням); З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о.
та попередня посада, яку
Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» – по теперiшнiй час займав
заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї
ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (за сумiщенням). З 01.05.2016 - по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ "КИЇВЕНЕРГО", ПАТ "ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО" (з 26.05.2016 - Голова Наглядової ради), ПрАТ "
ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (з 26.05.2016 - Голова Наглядової ради).

8. Опис

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

На посаду обраний з 01.05.2016 року рiшенням рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.04.2016 року
(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016) на строк до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року
строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу.
Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Голова Наглядової ради
обраний зi складу членiв Наглядової ради з 25.05.2016 року на пiдставi
рiшення, прийнятого на засiданнi Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» , протокол вiд 24.05.2016 року.
Член Наглядової ради
Сахарук Дмитро Володимирович

СА 027208 Токмацьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4. Рік народження

1979

5. Освіта

Вища

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

19
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володмирович протягом останнiх
п’яти рокiв: 05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ

займав

8. Опис

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

«ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»); З 08.2014 – по
теперiшнiй час - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО». З 01.05.2016
- по теперiшнiй час - член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «ДТЕК ПЕМ ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (до перейменування – ПАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»), ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО», ПАТ
«ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», ПрАТ «ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС - 2», ПАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ», ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК
ДОБРОПIЛЬСЬКА ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО», ПАТ
«ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (З 26.05.2016 - Голова Наглядової ради).
На посаду обраний з 01.05.2016 року рiшенням рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.04.2016 року
(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016) на строк до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року
строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу.
Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради
Поволоцький Олексiй Валерiйович

TT 079514 Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi Києвi

4. Рік народження

1974

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

24

Посади, якi обiймав Поволоцький Олексiй Валерiйович протягом останнiх
п’яти рокiв: З 2010 – по теперiшнiй час - керiвник департаменту з
корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК» З 01.05.2016 - по теперiшнiй час
- член Наглядової ради ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПАТ
7. Найменування підприємства
«КИЇВЕНЕРГО», ПАТ «ДТЕК ПЕМ - ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ», ПрАТ «ДТЕК
та попередня посада, яку
ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (до перейменування – ПАТ
займав
«ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ»), ПАТ «ДТЕК
ДНIПРОЕНЕРГО», ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО», ПрАТ
«ДОБРОТВIРСЬКА ТЕС - 2», ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ», ПАТ
«ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО», ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО».

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи

На посаду обраний з 01.05.2016 року рiшенням рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.04.2016 року
(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016) на строк до наступних рiчних
Загальних зборiв Товариства у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року
строку дiї повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу.
Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК
ЕНЕРГО», до змiни найменуван. - ТОВ "ДТЕК"

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. Опис

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК
ЕНЕРГО» - юридична особа
Дата обрання та термiн, на який обрано: 14.03.2013, строк, на який
призначено, не визначено, але у будь-якому випадку не бiльше, нiж строк
дiї повноважень.
Рiшенням Ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 14.03.2013 року
(протокол № 1 вiд 14.03.2013 року) з числа членiв Ревiзiйної комiсiї обрано
Голову Ревiзiйної комiсiї Товариства – юридичну особу - ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО»,
мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Льва Толстого, буд.57. Змiни у
персональному складi посадових осiб Товариства вiдбулись на пiдставi
п.18.6. Статуту Товариства.
Як посадова особа, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДТЕК ЕНЕРГО» непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Член Ревiзiйної комiсiї
Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України»

- 329842271 -

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична компанiя України» юридична особа
Дата обрання та термiн, на який обрано: 26.06.2012 Особу призначено
строком на 3 роки
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
26.06.2012 року на пiдставi пунктiв 17-19 статтi 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства», було прийнято рiшення про змiну складу
посадових осiб, згiдно пунктiв 10, 11, 13, 14 протоколу рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
Як посадова особа, Нацiональна акцiонерна компанiя «Енергетична
компанiя України», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.

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

Член Ревiзiйної комiсiї
ДТЕК ОЙЛ ЕНД ГАЗ Б.В., до перейменування - ДТЕК IНВЕСТМЕНТС
Б.В. (DTEK INVESTMENTS B.V.)

---

4. Рік народження

0

5. Освіта

-

6. Стаж роботи (років)

0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

юридична особа
Дата обрання та термiн, на який обрано: 26.06.2012 Особу призначено
строком на 3 роки
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРООБЛЕНЕРГО" вiд
26.06.2012 року на пiдставi пунктiв 17-19 статтi 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства», було прийнято рiшення про змiну складу
посадових осiб, згiдно пунктiв 10, 11, 13, 14 протоколу рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
Як юридична особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
Генеральний директор
Кухтiй Вадим Юрiйович

СР 042615 28.02.1996 Рiвненським МУ УМВС України в Рiвненськiй
областi 28 лютого 1996 року

1974
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка
26

7. Найменування підприємства В.о. Генерального директора, Директор iз забезпечення виробництва ПАТ
та попередня посада, яку
«ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО», 49107 м. Днiпропетровськ ,шосе
займав
Запорiзьке,22

8. Опис

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 19.11.2014 року
(протокол № 39 вiд 19.11.2014 року) було призначено Кухтiя Вадима
Юрiйовича виконуючим обов’язки Генерального директора Товариства (за
сумiщенням) з 20 листопада 2014 року на строк до моменту обрання
Наглядовою радою iншої особи на посаду Генерального директора
Товариства.
Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» вiд 26.12.2014 року
(протокол № 44 вiд 26.12.2014 року) було призначено Кухтiя Вадима

Юрiйовича (паспорт: СР № 042615, виданий Рiвненським МУ УМВС
України в Рiвненськiй областi 28 лютого 1996 року) Генеральним
директором Товариства з 29.12.2014 року строком на 3 (три) роки шляхом
переведення його на цю посаду з посади Директора з забезпечення
виробництва за його згодою.
Змiни вiдбулися внаслiдок органiзацiйної необхiдностi.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Головний бухгалтер
Гудзула Iрина Вiкторiвна

АЕ 947700 27.11.1997 Жовтневим РВ Криворiзького МУ УМВС
Днiпропетровськiй областi

1963
вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка
21

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

ПАТ "Днiпрообленерго" - головний бухгалтер, 49107 м. Днiпропетровськ
,шосе Запорiзьке,22

8. Опис

Дата обрання та термiн, на який обрано: 24.12.2008 не визначено
Особа призначена на пiдставi наказу Генерального директора вiд
24.12.2008 № 960-к.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

Голова Наглядової ради
ДТЕК ЕНЕРДЖI Б.В. (DTEK ENERGY B.V.), до змiни найменування
ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.)

д/в д/в д/в

0
юридична особа
0
юридична особа
Дата обрання та термiн, на який обрано: 26.06.2012 до обрання iншого
голови Наглядової ради, але не бiльше як на 3 роки.
Голова Наглядової ради обраний зi складу членiв Наглядової ради, на
пiдставi рiшення, прийнятого на засiданнi Наглядової ради ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» протокол №1 вiд 26.06.2012р.

Як посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
У зв’язку з прийнятим 19.04.2016 року рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори
Товариства) (Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) рiшенням про
обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука
Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства
- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень), Маслова Iгоря
Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя
Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припинено
повноваження членiв Наглядової ради:
- Голови Наглядової ради - компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля
перейменування - DTEK ENERGY B.V. ), володiє 12834075 шт. простих
iменних акцiй Товариства, що вiдповiдно складає 7,4199%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - компанiї DTEK HOLDINGS LIMITED, володiє
3089186 шт. простих iменних акцiй товариства, що вiдповiдно складає
51,5585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебуває з 26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - Куща Олександра Сергiйовича, серiя СН №
512430, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 29.05.1997 року,
володiє 1 акцiєю Товариства, що вiдповiдно складає 0,0000%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
26.06.2012 року.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

Член Наглядової ради
ДТЕК ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД (DTEK HOLDINGS LIMITED)

д/в д/в д/в

0
д/в
0
юридична особа
Дата обрання та термiн, на який обрано: 26.06.2012. Особу призначено на 3
роки
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРООБЛЕНЕРГО" вiд
26.06.2012 року на пiдставi пунктiв 17-19 статтi 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства», було прийнято рiшення про змiну складу
посадових осiб, згiдно пунктiв 10, 11, 13, 14 протоколу рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРООБЛЕНЕРГО»
Як юридична особа, ДТЕК ХОЛДIНГЗ Б.В. (DTEK HOLDINGS B.V.),
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
У зв’язку з прийнятим 19.04.2016 року рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори

Товариства) (Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) рiшенням про
обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука
Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства
- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень), Маслова Iгоря
Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя
Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припинено
повноваження членiв Наглядової ради:
- Голови Наглядової ради - компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля
перейменування - DTEK ENERGY B.V. ), володiє 12834075 шт. простих
iменних акцiй Товариства, що вiдповiдно складає 7,4199%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - компанiї DTEK HOLDINGS LIMITED, володiє
3089186 шт. простих iменних акцiй товариства, що вiдповiдно складає
51,5585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебуває з 26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - Куща Олександра Сергiйовича, серiя СН №
512430, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 29.05.1997 року,
володiє 1 акцiєю Товариства, що вiдповiдно складає 0,0000%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
26.06.2012 року.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

Член Наглядової ради
Кущ Олександр Сергiйович

СН 512430 Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

1976
вища, Нацiональний педагогiчний унiверситет iм. М.П. Драгоманова
16
Директор департаменту правового забеспечення та корпоративного
управлiння НАК "Енергетична компанiя України", мiсцезнаходження:
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34. Член лiквiдацiйної комiсiї НАК
"Енергетична компанiя України".
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "ДНIПРООБЛЕНЕРГО"
26.06.2012 року на пiдставi пунктiв 17-19 статтi 33 Закону України «Про
акцiонернi товариства», було прийнято рiшення про змiну складу
посадових осiб, згiдно пунктiв 10, 11, 13, 14 протоколу рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРООБЛЕНЕРГО».
Виконує функцiї згiдно до вимог Статуту товариства. Участь в засiданнях
Наглядової ради, вирiшення питань, що належать до компетенцiї
Наглядової ради. Повноваження визначаються Статутом товариства.
Згiдно пункту 16.12.9 Статуту Товариства та на пiдставi договору про
надання послуг вiд 26.06.12 розмiр виплаченої емiтентом винагороди
посадовiй особi протягом звiтного перiоду складає вiсiм мiнiмальних
заробiтних плат щомiсячно.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж керiвної роботи 14 рокiв.

попереднi посади: член НР- ПАТ "ДТЕК Крименерго",95034, м.
Сiмферополь, вул. Київська,74/6;
член НР- ПАТ "Чернiвцiобленерго",м. Чернiвцi, вул. Прутська 23-А,
член РК - ПАТ "Центренерго", 04053, м. Київ, вул. Воровського, 4,
член НР - ВАТ "Запорiжжяобленерго", м. Запорiжжя, вул. Сталеварiв, 14
член лiкiвiдацiйної комiсiї НАК "Енергетична компанiя України",
мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 34.
Директор департаменту правового забеспечення та корпоративного
управлiння НАК "Енергетична компанiя України".
Заступник Директора департаменту правового забеспечення та
корпоративного управлiння НАК "Енергетична компанiя України".
У зв’язку з прийнятим 19.04.2016 року рiчними Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори
Товариства) (Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) рiшенням про
обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука
Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства
- DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень), Маслова Iгоря
Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя
Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року припинено
повноваження членiв Наглядової ради:
- Голови Наглядової ради - компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля
перейменування - DTEK ENERGY B.V. ), володiє 12834075 шт. простих
iменних акцiй Товариства, що вiдповiдно складає 7,4199%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - компанiї DTEK HOLDINGS LIMITED, володiє
3089186 шт. простих iменних акцiй товариства, що вiдповiдно складає
51,5585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi перебуває з 26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - Куща Олександра Сергiйовича, серiя СН №
512430, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi 29.05.1997 року,
володiє 1 акцiєю Товариства, що вiдповiдно складає 0,0000%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з
26.06.2012 року.
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
дiє без лiцензiї

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

(044) 591-04-00 (044) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
Види послуг, якi надає особа: - послуги з вiдкраття рахунку у цiнних паперах,

депозитарного обслуговування випускiв цiнних паперiв та корпоративних
операцiй емiтента, здiйснення розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв
при розмiщеннi випуску (частини випуску) цiнних паперiв, виплати доходiв за
цiнними паперами; - надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; надання iнформацiйних довiдок, звiтiв.
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ"ЄДНАНА
РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ"
Товариство з обмеженою відповідальністю
23785133
08292, м.Буча, БУЛЬВАР БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 6, офiс 253

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ294645

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.12.2014

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

044-228-91-65 Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Види послуг, якi надає особа: - послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у
цiнних паперах власникам, якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв
iменних цiнних паперiв на дату припинення ведення реєстру, зберiгання цiнних
паперiв на цих рахунках; - iнформацiйнi та консультацiйнi послуги.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "МАКАУДИТСЕРВIС"
Товариство з обмеженою відповідальністю
21994619
02140, Украiна, м.Київ, вул. Вишнякiвська, буд.13, оф.1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

Свiдоцтво № 1988

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

23.02.2001

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

044-22-88-914 дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Види послуг, якi надає особа: - послуги з аудиту пакету фiнансової iнформацiї
емiтента, пiдготовленої вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, для цiлей використання у власнiй господарськiй дiяльностi.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС
Публічне акціонерне товариство
21672206
01601 Україна Київська Печерський Київ Шовковична,42-44
Серiя АД № 034421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

11.06.2012
044-277-50-00 044-277-50-01
дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Види послуг, якi надає особа: внесення цiнних паперiв до бiржового списку.
Приватне акцiонерне товариство “УКРАЇНСЬКА АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ АСКА”
Приватне акціонерне товариство
13490997
03186, м.Київ, вул. Авiаконструктора Антонова, 5

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ 569979

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.04.2011

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

044-520-22-00, 520-22-03 Страхова дiяльнiсть
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних дружин
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПРОВIДНА»
Публічне акціонерне товариство
23510137
03049, м. Київ, Повiтрофлотський пр., 25.

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ 520907

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

16.02.2010

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

(044) 492-18-18 Страхова дiяльнiсть
особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та
сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)»
Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС»
Приватне акціонерне товариство
30115243
01135, м. Київ, вул. Черновола , 27
АГ №569183

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

(044) 536-60-20 Страхова дiяльнiсть
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова група «ТАС»
Приватне акціонерне товариство
30115243
01135, м. Київ, вул. Черновола , 27
АВ №30115243

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

(044) 536-60-20 Страхова дiяльнiсть
особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

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

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

2

3

4

5

72/04/1/10

Днiпропетровське
територiальне
управлiння
Державної комiсiї з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA 4000081533

1

16.07.2010

Опис

Загальна
Частка у
Форма
Номінальна Кількість
номінальна статутному
існування та
вартість
акцій
вартість
капіталі (у
форма випуску акцій (грн.) (штук)
(грн.)
відсотках)
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

8

9

10

10

5991617

59916170.00

100

Протягом звiтного перiоду акцiї ПАТ "ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО" не перебували в лiстингу жодної фондової бiржi. Торгiвля
цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснювалася. Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав рiшення щодо
додаткової емiсiї цiнних паперiв.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

0

X

X

Зобов'язання за цінними
паперами

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

60556

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2595248

X

X

Усього зобов'язань

X

2655804

X

X

Види зобов'язань

у тому числі:

Опис:

не має

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

Основні види
продукції*

1
1

Обсяг реалізованої продукції

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

у грошовій
формі
(тис.грн.)

у відсотках до всієї
виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична од.
вим.)

у грошовій
формі (тис.
грн.)

у відсотках до всієї
реалізованої
продукції

2

3

4

5

6

7

8

Передача та
постачання
електроенергiї

5 377.9 (млн.кВт*г)

364731.3

100

5 377.9 (млн.кВт*г)

6147177

100

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у
відсотках)

1

2

3

1

вартiсть купованої
електроенергiї

94.8

2

виробнича собiвартiсть
продукцiї

5.2

4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
(за звітний період)
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної
сукупності вартості
правочинів до вартості
активів емітента за даними
останньої річної фінансової
звітності (у відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

4

5

1

19.04.2016

437136556

4550356

9606

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення: «7.1.
Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-якого або всiх або будь-яку частину
кожного iз зазначених в цьому пунктi 7.1. значних правочинiв протягом одного року з дати прийняття
цього рiшення Загальними зборами Товариства:
7.1.1.надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати будь-яких сум,
що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною особою за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт,
Лондон, W1K 1DG (надалi – «Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK ENERGY B.V., юридичною особою за
законодавством Нiдерландiв, реєстрацiйний номер 34334895, що має юридичну адресу: Стравiнскiлаан
1531, Вежа Б, 15 поверх, секцiя TB-15-046/089, 1077XX Амстердам (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK
HOLDINGS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер
HE 174860, яка має зареєстрований офiс за адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр
(надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством
Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя
Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 3»), та/або DTEK TRADING SA, компанiєю, що створена за
законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де
Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 4»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що
створена за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18
Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Гарант 5») (Гарант 1, Гарант 2, Гарант 3, Гарант 4 та Гарант 5
разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325),
та/або ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або
ПАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186),
та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872)
(надалi кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителi»), та/або (г) будь-якими iншими юридичними
особами, незалежно вiд юрисдикцiї їх створення чи реєстрацiї, в яких Гарант 1 володiє (прямо або
опосередковано) акцiями та/або частками та/або корпоративними правами у розмiрi, що становить бiльше
50% статутного капiталу (надалi – «Пов’язанi особи») (надалi кожен – «Додатковий Поручитель/Гарант», а
разом – «Додатковi Поручителi/Гаранти»), (i) за борговими цiнними паперами (облiгацiями), що
плануються до випуску та розмiщення Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну
основну суму, що не перевищує 2 500 000 000 (два мiльярда п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi та/або валютах), з процентною ставкою вiдповiдно до умов
випуску та розмiщення облiгацiй, зi строком погашення не пiзнiше грудня 2030 року (надалi – «Граничнi
умови фiнансування 1») (надалi – «Облiгацiї») iз залученням, у разi необхiдностi, банкiв та/або фiнансових
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установ, погоджених Правлiнням Гаранта 1, у якостi дилера(iв)-менеджера(iв) (dealer manager(s)) та/або
уповноваженого(их) головного(их) органiзатора(iв) (mandated lead arranger(s)) та/або у будь-якiй iншiй
якостi; та/або (ii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску Облiгацiй (Indenture) та/або
договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або
iншими особами; та/або (iii) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими
Поручителями та/або Додатковими Поручителями; та/або (iv) за договорами гарантiї, що укладаються або
можуть бути укладенi Гарантами та/або Додатковими Гарантами; та/або (v) за будь-якими iншими
правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Облiгацiями, включаючи, але не
обмежуючись, випуском та розмiщенням Облiгацiй з метою їхнього обмiну на будь-якi з облiгацiй,
розмiщених Емiтентом Облiгацiй у 2013 та 2015 роках (надалi – «Iснуючi Облiгацiї») та/або
рефiнансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або змiни умов випуску таких
Iснуючих Облiгацiй, з урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою порукою може
перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi
Товариства за 2015 рiк;
7.1.2.внесення змiн до та/або надання пiдтверджень стосовно укладених Товариством договорiв поруки з
метою забезпечення виконання платiжних зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi (а)
Емiтентом Облiгацiй, та/або (б) Гарантами, та/або (в) Поручителями, та/або (г) iншими юридичними
особами, що є Пов’язаними особами, (i) за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм iнших, договором(ами)
обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s)) та/або договором(ами) довiрчого управлiння
(Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або iншими особами, (iii) за
договорами поруки, що були укладенi та/або укладаються iншими Поручителями та/або Додатковими
Поручителями, (iv) за договорами гарантiї, що були укладенi та/або укладаються Гарантами та/або
Додатковими Гарантами, а також (v) за будь-якими iншими правочинами та/або документами, якi були
вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися,
випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з внесенням будь-яких змiн до умов (1) випуску
Iснуючих Облiгацiй та/або (2) до договору(iв) обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture(s))
та/або договору(iв) довiрчого управлiння (Trust Deed(s)) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом
Облiгацiй та/або iншими особами, (3) до договорiв поруки, що були укладенi та/або укладаються iншими
Поручителями та/або Додатковими Поручителями, (4) до договорiв гарантiї, що були укладенi та/або
укладаються Гарантами та/або Додатковими Гарантами, а також (5) до будь-яких iнших правочинiв та/або
документiв, якi були вчиненi, укладенi та/або повиннi вчинятися та/або укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися, причому, у кожному з випадкiв, такi змiни можуть
стосуватися змiни суми розмiщення та/або процентної ставки та/або строкiв погашення та/або графiку
погашення та/або будь-яких iнших умов розмiщення будь-яких з Iснуючих Облiгацiй (надалi – «Змiни»), за
умови, що сума розмiщення за Iснуючими Облiгацiями пiсля зазначених Змiн не буде перевищувати 2 500
000 000 (два мiльярди п’ятсот мiльйонiв) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми у будь-якiй iншiй валютi
та/або валютах), процентна ставка – 30% рiчних, строк погашення – не пiзнiше грудня 2030 (надалi –
«Граничнi умови фiнансування 2»), з урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за такою
порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
7.1.3.надання Товариством будь-якого забезпечення (в тому числi, але не обмежуючись, шляхом застави
майна та/або iнших видiв забезпечення (за виключенням застави або будь-якого iншого обтяження акцiй
та/або корпоративних прав, що належать Товариству), незалежно вiд строку дiї такого забезпечення та
сукупної вартостi майна, що є його предметом, але з урахуванням того, що така вартiсть може становити 50
i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), з метою
забезпечення виконання платiжних зобов’язань (а) Емiтента Облiгацiй, (б) Гарантiв, (в) Поручителiв, та (г)
iнших юридичних осiб, що є Пов’язаними особами, щодо сплати будь-яких сум, що пiдлягають сплатi будьким з них (i) за Облiгацiями та/або за Iснуючими Облiгацiями, (ii) за, окрiм iнших, договорами
обслуговування випуску Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй (Indentures) та/або договорами довiрчого
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управлiння (Trust Deeds) стосовно Облiгацiй та/або Iснуючих Облiгацiй, (iii) за договорами поруки,
гарантiї, що вже були укладенi та/або будуть укладенi Поручителями, Гарантами, Додатковими
Поручителями та/або Додатковими Гарантами стосовно Iснуючих Облiгацiй та/або Облiгацiй, а також (iv)
за будь-якими iншими документами, якi були укладенi та/або повиннi укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями та/або
Облiгацiями.
7.2.Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв
поруки (Deed of Surety) (надалi кожен – «Договiр Поруки») щодо надання поруки згiдно з пунктом 7.1.1.
цього протоколу та затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договором
Поруки.
7.3.Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв про
внесення змiн до договорiв поруки (Amendments to the Deeds of Surety) або договорiв про пiдтвердження
поруки (Surety Confirmations) та/або iнших правочинiв та/або договорiв, що мають аналогiчнi/схожi
зобов’язання, незалежно вiд їх назви (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв поруки») щодо
внесення Змiн згiдно з пунктом 7.1.2. цього протоколу, або щодо пiдтвердження порук з огляду на такi
Змiни, та затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договорами про внесення
змiн до договорiв поруки.
7.4.Попередньо схвалити та надати згоду на укладання та пiдписання Товариством будь-яких договорiв
забезпечення (надалi – «Договори Забезпечення») щодо надання забезпечення згiдно з пунктом 7.1.3. цього
протоколу та затвердити здiйснення Товариством будь-яких операцiй, передбачених Договорами
Забезпечення.
7.5.Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством будь-яких iнших, нiж вказанi у пунктах
7.1 - 7.4 цього протоколу, правочинiв, якi зобов’язують Товариство вiдшкодовувати будь-якi збитки,
витрати та/або iншi суми будь-якого характеру та виду та/або встановлюють iншi зобов’язання Товариства,
та внесення змiн до будь-яких правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших
документiв, пов’язаних iз випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй та Облiгацiй, шляхом
вчинення/укладання/пiдписання/надання/видачi будь-яких правочинiв та/або договорiв та/або iнших
документiв (незалежно вiд строку їх дiї та вартостi товарiв, робiт та послуг, що є їх предметом, але з
урахуванням того, що така вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства), свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв,
повiдомлень i iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення,
викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, договорiв, документiв та iнструментiв, що зазначенi
вище (надалi – «Транзакцiйнi документи»), та/або додаткових угод/договорiв про внесення змiн до
Договору Поруки та будь-яких iнших Транзакцiйних документiв (у тому числi договорiв про внесення змiн,
доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi повиннi вчинятися, укладатися, надаватися,
видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися Товариством згiдно або у зв'язку з
випуском та розмiщенням Iснуючих Облiгацiй або Облiгацiй (включаючи, але не обмежуючись, з метою
обмiну Облiгацiй на Iснуючi Облiгацiї) та/або змiною умов розмiщення Iснуючих Облiгацiй.
7.6.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття рiшення цими
рiчними Загальними зборами Товариства наступних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства
вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та предметом яких є забезпечення Товариством
виконання своїх зобов’язань та/або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких
DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та ?або часток та ?або iнших корпоративних прав,
та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V.,
затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., або iнших осiб, що можуть бути заiнтересованi у
вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення такого
правочину, за договорами фiнансових позик, та/або кредитiв, та/або гарантiй, та/або договорiв щодо
торгового фiнансування, та/або за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи,
процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових
iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi – «Основнi зобов’язання») шляхом укладення

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

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

Співвідношення граничної
сукупності вартості
правочинів до вартості
активів емітента за даними
останньої річної фінансової
звітності (у відсотках)

4

5

Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства,
та/або шляхом укладення Товариством договорiв про внесення змiн та/або пiдтвердження змiн до договорiв
поруки, гарантiй, застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв
застави належних Товариству акцiй чи корпоративних прав, у зв’язку iз змiною умов Основних зобов’язань
за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких правочинiв пiсля реалiзацiї зазначених змiн Основних
зобов’язань не буде бiльше 5 400 000 000 (п’яти мiльярдiв чотирьохсот мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального
банку України на дату вчинення правочину (надалi – «Гранична сума»), без урахування правочинiв,
визначених у пунктах 7.1. - 7.4. цього протоколу (надалi – «Договори про внесення змiн до договорiв
забезпечення»).
7.7.Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення
цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв про внесення змiн до
договорiв забезпечення, за умови дотримання обмежень Граничної суми та наступних обмежень:
1)збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до 60%
рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2)збiльшення або зменшення строку виконання Основних зобов’язань вiд одного дня до 168 мiсяцiв.
7.8.Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будь-яких
правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз змiною
Основних зобов’язань з урахуванням та в межах Граничної суми (з урахуванням того, що їх сукупна
вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв, повiдомлень та iнших
документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення, викладення у новiй
редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище (надалi – «Документи про змiни»).
7.9.Прийняти рiшення про вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення
Загальними зборами Товариства правочинiв з Пов’язаними особами або особами, що можуть бути
заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв, визначених у пунктах 7.1 - 7.8 вiдповiдно до
законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинiв, якщо такi правочини будуть стосуватися та
вiдповiдати умовам, передбаченим в пунктах 7.1. - 7.8. цього протоколу.
7.10.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством
Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення
та/або Транзакцiйних документiв та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення та/або
Документiв про змiни вiдповiдно до пунктiв 7.2. – 7.6. та 7.8. цього протоколу здiйснюється на наступних
умовах:
1)Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства
остаточно визначає та погоджує умови Договору Поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв
поруки та/або Договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за умови, що цi остаточнi умови не
виходять за межi Граничних умов фiнансування 1, Граничних умов фiнансування 2 та Граничної суми,
вiдповiдно, а також визначає перелiк Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних документiв та/або
Документiв про змiни, вчинення, укладання, пiдписання, отримання, надання чи видання яких Товариством
здiйснюється пiсля отримання такого погодження Наглядової ради Товариства;
2)Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення
змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договору Поруки та/або
Договорiв про внесення змiн до договорiв поруки та/або Договорiв Забезпечення та/або Транзакцiйних
документiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання окремого
рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз збiльшенням/подовженням
Граничних умов фiнансування 1 або Граничних умов фiнансування 2, залежно вiд того, якi з них їх
стосуються.
3)Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення
змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв про внесення змiн
до договорiв забезпечення, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi
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отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз
збiльшенням/подовженням Граничної суми.
7.11.Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пунктами 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу
правочини, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення та
надання згоди, тiльки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про надання дозволу
(згоди) на вчинення правочинiв, вказаних у пунктах 7.1 – 7.6, 7.8 цього протоколу, за винятком випадкiв,
коли такий дозвiл (згода) був(ла) наданий(на) Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих
Загальних зборiв Товариства.
7.12.Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом
та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не
включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8 цього
протоколу.
7.13.Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 7.1 –
7.6, 7.8 цього протоколу, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або доповнень, що
внесенi до них вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про внесення змiн,
доповнень, викладення у новiй редакцiї, додатковими угодами/договорами, тощо).
7.14.Попередньо схвалити вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi
протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства наступних правочинiв, вчинення
яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, а саме:
1)правочинiв з купiвлi 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 24 100 000 000 (двадцяти чотирьох мiльярдiв ста мiльйонiв) гривень без урахування
ПДВ;
2)правочинiв з продажу електричної енергiї за цiнами та в об’ємi, якi визначаються вiдповiдно до договорiв
iз споживачами, з граничною сукупною вартiстю всiх таких правочинiв не бiльше 25 200 000 000 (двадцяти
п’яти мiльярдiв двохсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
7.15.Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних
зборiв Товариства наступних значних правочинiв, вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до
компетенцiї Загальних зборiв Товариства та предметом яких є:
1)отримання (залучення) Товариством фiнансових позик та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв
щодо торгового фiнансування та/або за договорами фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи,
процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових
iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) на загальну граничну суму всiх таких правочинiв не
бiльше 800 000 000 (вiсiмсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi,
визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину, з ефективною
ставкою не бiльш як: 30 % рiчних у доларах США та євро, до 60 % рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2)надання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги та /або поворотної процентної
фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої заборгованостi за всiма такими правочинами
одночасно не бiльше 500 000 000 (п’ятисот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення правочину,
компанiї DTEK B.V. або iншим юридичним особам, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є
власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або
перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V.;
3)отримання Товариством поворотної безпроцентної фiнансової допомоги, та/або поворотної процентної
фiнансової допомоги та/або безповоротної фiнансової допомоги на загальну граничну суму неповерненої
заборгованостi за всiма такими правочинами одночасно не бiльше 500 000 000 (п’ятисот мiльйонiв) доларiв
США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України на дату вчинення правочину, вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних осiб, в яких DTEK
B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та якi включенi до
перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V., затверджених Загальними
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зборами акцiонерiв DTEK B.V;
4)отримання Товариством фiнансових позик та/або кредитiв вiд компанiї DTEK B.V. або iнших юридичних
осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших корпоративних прав, та
якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв DTEK B.V.,
затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V. або вiд iнших осiб, що можуть бути
заiнтересованi у вчиненнi Товариством такого правочину вiдповiдно до законодавства, чинного на дату
вчинення такого правочину, для фiнансування поповнення обiгових коштiв Товариства на загальну
граничну суму всiх таких правочинiв не бiльше 50 000 000 (п’ятидесяти мiльйонiв) доларiв США або
еквiвалент цiєї суми у будь-якiй валютi, визначений за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на
дату вчинення правочину;
5)розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних
рахунках у ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК»(iдентифiкацiйний код юридичної особи 14282829) на загальну граничну суму
одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення вiдповiдного
правочину;
6)розмiщення Товариством тимчасово вiльних коштiв, у разi їх виникнення, на вiдповiдних депозитних
рахунках у банкiвських установах, окрiм тих, що зазначенi вище у пiдпунктi 5 цього пункту 7.15 на
загальну граничну суму одночасно не бiльше 100 000 000 (ста мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї
суми у будь-якiй валютi, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення
вiдповiдного правочину;
7)забезпечення Товариством виконання своїх зобов’язань або зобов’язань компанiї DTEK B.V. або iнших
юридичних осiб, в яких DTEK B.V. прямо або опосередковано є власником акцiй та?або iнших
корпоративних прав, та якi включенi до перелiку Активiв DTEK B.V. або перелiку Контрольованих активiв
DTEK B.V., затверджених Загальними зборами акцiонерiв DTEK B.V., за договорами фiнансових позик
та/або кредитiв та/або гарантiй та/або договорiв щодо торгового фiнансування та/або за договорами
фiнансових деривативiв (включаючи валютнi свопи, процентнi свопи, валютно-процентнi свопи, форварднi
контракти, опцiони, тощо) чи iнших фiнансових iнструментiв (в тому числi випущених облiгацiй) (надалi –
«Фiнансовi зобов’язання») шляхом укладення Товариством договорiв поруки, гарантiй, застави майна
(майнових прав) та грошових коштiв Товариства, за винятком договорiв застави належних Товариству
акцiй чи корпоративних прав, та/або шляхом укладення Товариством договорiв (угод) про внесення змiн
та/або пiдтвердження змiн (у тому числi доповнень та/або договорiв про викладення у новiй редакцiї) до
зазначених в цьому пiдпунктi 7 пункту 7.15. цього протоколу Загальних зборiв договорiв поруки, гарантiй,
застави майна (майнових прав) та грошових коштiв Товариства, у зв’язку iз змiною умов Фiнансових
зобов’язань за умови, якщо загальна гранична сума всiх таких правочинiв (включаючи зазначенi в цьому
пiдпунктi 7 пункту 7.15. цього протоколу Загальних зборiв договори (угоди) про внесення змiн та/або
пiдтвердження змiн (у тому числi доповнення та/або договори про викладення у новiй редакцiї)),
включаючи правочини, що вчиняються пiсля реалiзацiї зазначених змiн Фiнансових зобов’язань, не буде
бiльше 5 400 000 000 (п’яти мiльярдiв чотирьохсот мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у
будь-якiй валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату
вчинення правочину (надалi – «Гранична умова щодо суми»), без урахування правочинiв, визначених у
пунктах 7.1. - 7.6, 7.8, 7.9 та пiдпунктах 1-6 пункту 7.15. цього протоколу (надалi – «Договори забезпечення
та договори про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями»).
7.16.Попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких правочинiв щодо внесення змiн до будь-яких
правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, договорами) та/або iнших документiв, пов’язаних iз змiною
Фiнансових зобов’язань з урахуванням та в межах Граничної умови щодо суми (з урахуванням того, що їх
сукупна вартiсть може становити 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi Товариства), а також видачу свiдоцтв, розпоряджень, довiдок, сертифiкатiв,
повiдомлень та iнших документiв, включаючи, але не обмежуючись, усi та будь-якi змiни, доповнення,
викладення у новiй редакцiї, додатки до правочинiв, що зазначенi вище (надалi – «Документи про внесення
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змiн»).
7.17.Встановити, що вчинення, укладання, видання, надання, випуск та/або пiдписання Товариством
Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн вiдповiдно до пунктiв 7.15. – 7.16. цього протоколу
здiйснюється на наступних умовах:
1)Наглядова рада Товариства без необхiдностi отримання окремого рiшення Загальних зборiв Товариства
остаточно визначає та погоджує умови Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв
забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн за умови, що цi
остаточнi умови не виходять за межi Граничної умови щодо суми, вiдповiдно, а також визначає перелiк
Договорiв забезпечення та договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими
зобов’язаннями та/або Документiв про внесення змiн, вчинення, укладання, пiдписання, отримання,
надання чи видання яких Товариством здiйснюється пiсля отримання такого погодження Наглядової ради
Товариства;
2)Укладання Товариством у подальшому додаткових угод/договорiв (у тому числi договорiв про внесення
змiн, доповнень та/або про викладення у новiй редакцiї), якi змiнюють умови Договорiв забезпечення та
договорiв про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями та/або Документiв
про внесення змiн, здiйснюється за рiшенням Наглядової ради Товариства без необхiдностi отримання
окремого рiшення Загальних зборiв Товариства, якщо такi змiни умов не пов’язанi iз
збiльшенням/подовженням Граничної умови щодо суми.
7.18.Встановити, що Товариство має право вчиняти передбаченi пiдпунктами 1, 4 - 7 пункту 7.15 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 правочинiв, вказаних у пiдпунктах 1, 4 -7 пункту 7.15 цього протоколу, за винятком випадкiв,
коли такий дозвiл був наданий Наглядовою радою Товариства до дати проведення цих Загальних зборiв
Товариства.
7.19.Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом
та/або Наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не
включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 7.1 - 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16
цього протоколу.
7.20.Встановити, що до розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених пунктами 7.1 7.6, 7.8, 7.14 – 7.16 цього протоколу, включаються суми таких правочинiв з урахуванням змiн та/або
доповнень, що внесенi до них вiдповiдними акцесорними (додатковими) правочинами (договорами про
внесення змiн, додатковими угодами тощо).
7.21.Надати згоду Наглядовiй радi Товариства та уповноважити її протягом одного року з дати проведення
цих Загальних зборiв Товариства приймати рiшення щодо укладання Договорiв забезпечення та договорiв
про внесення змiн до договорiв забезпечення за Фiнансовими зобов’язаннями, за умови дотримання
обмежень Граничної умови щодо суми та наступних обмежень:
1)збiльшення ефективної процентної ставки не бiльш як: до 30% рiчних у доларах США та євро, до 60%
рiчних у росiйських рублях та гривнi;
2)збiльшення або зменшення строку виконання Основних зобов’язань вiд одного дня до 120 мiсяцiв;
3)збiльшення чи зменшення загальної основної суми кредиту (фiнансової позики) не бiльш нiж на 50% вiд
первiсної основної суми кредиту (фiнансової позики).
7.22.Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв
Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi ст. 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства» в редакцiї, чиннiй на момент вчинення такого правочину) з особами, що можуть бути
заiнтересованi у вчиненнi Товариством правочинiв, визначених у пунктах 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21,
вiдповiдно до законодавства, чинного на дату вчинення таких правочинiв,, якщо такi правочини будуть
стосуватися та вiдповiдати вимогам, передбаченим пунктами 7.1-7.6, 7.8, 7.14, 7.15, 7.16, 7.21 цього
протоколу Загальних зборiв Товариства.
7.23.Встановити, що за рiшенням Виконавчого органу Товариства Товариство має право вчиняти
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правочини, передбаченi пунктом 7.14 та пiдпунктами 2-3 пункту 7.15 цього протоколу, щодо яких
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового
погодження Наглядової ради Товариства.
7.24.Уповноважити Наглядову раду Товариства протягом одного року з дня проведення цих Загальних
зборiв Товариства приймати рiшення з приводу вчинення правочинiв (договорiв, контрактiв, угод тощо) з
ДП «Енергоринок» iнших, нiж передбаченi пунктом 7.14 цього протоколу, та прийняття рiшення щодо
вчинення яких Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства, внесення змiн
та доповнень до таких правочинiв, а також внесення змiн та доповнень до усiх ранiше вчинених правочинiв
з ДП «Енергоринок», включаючи правочини про реструктуризацiю заборгованостi в межах вказаної
заборгованостi.
Гранiчна сукупна вартiсть правочинiв: 437136556600 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000.00 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9606%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 960 397 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у Загальних зборах Товариства: 5 555 456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3 095 372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 961 034 шт. Не взяли участь у
голосуавннi - 1 499 050 шт.

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
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1

19.04.2016

5000000

4550356

109.88

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi наступного
правочину, вчинення якого Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом якого є постачання та передача електроенергiї вiдповiдно до Договору про постачання
електричної енергiї № 99Ц/27а вiд 01.01.2002 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ «ПIВДЕННИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191000,
мiсцезнаходження: 50026, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг ) на загальну суму не бiльше 5 000 000
000 (п’яти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 5 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 109,88 %.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi
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71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.

2

19.04.2016

1000000

4550356

21.97

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi наступного
правочину, вчинення якого Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом якого є постачання та передача електроенергiї вiдповiдно до Договору про постачання
електричної енергiї № 105Ц/53-06/5 вiд 01.01.2002 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ
«КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191307,
мiсцезнаходження: 50029, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, ВУЛИЦЯ СИМБIРЦЕВА, будинок 1А
) на загальну суму не бiльше 1 000 000 000 (одного мiльярда) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 21,97%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ
КОМБIНАТ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.

3

19.04.2016

2800000

4550356

61.53

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi наступного
правочину, вчинення якого Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом якого є постачання та передача електроенергiї вiдповiдно до Договору про постачання
електричної енергiї №36Ц вiд 01.01.2002 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ «IНГУЛЕЦЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00190905,
мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, ВУЛ.РУДНА, будинок 47) на загальну
суму не бiльше 2 800 000 000 (двох мiльярдiв восьмисот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 800 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 61,53%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

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

4

5

71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.

4

19.04.2016

4800000

4550356

105.48

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 4 800 000 000 (чотири мiльярда вiсiмсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 800 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 105,48%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
5

19.04.2016

3600000

4550356

79.11

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 600 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 79,11%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
6

19.04.2016

Зміст інформації:

6000000

4550356

131.85

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

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

4

5

19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 6 000 000 000 (шiсть мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 6 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 131,85%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
7

19.04.2016

1274238

4550356

28

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю,
що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований
офiс за адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр, про надання Товариству грошового
кредиту у розмiрi 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення
договору.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США, що
становить 1274238200,00 гривень за курсом Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення про
вчинення правочину, тобто 19.04.2016 р.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 28%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: DTEK HOLDINGS LIMITED - є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та є акцiонером Товариства
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
8

19.04.2016

4900000

4550356

107.68

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

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

4

5

допомоги у розмiрi 4 900 000 000 (чотири мiльярди дев’ятсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 900 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 107,68%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
9

19.04.2016

5000000

4550356

109.88

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 5 000 000 000 (п’ять мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 5 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 109,88%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»
прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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4500000
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Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 4 500 000 000 (чотири мiльярди п’ятсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 500 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 98,89%. Особа, що заiнтересована у вчиненнi
Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у
розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

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

4

5

прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у
голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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24.06.2016

455000
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9.9

Зміст інформації:
24.06.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол б/н
вiд 24.06.2016 року) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину iз
заiнтересованiстю (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
предмет Правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що не перевищує 455 000 000 гривень, з
метою забезпечення зобов’язань за/ або у зв’язку з прiоритетними облiгацiями, випущеними DTEK
FINANCE PLC на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв)
доларiв США;
особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: DTEK FINANCE PLC, юридична особа за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт,
Лондон, W1K 1DG - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону
України «Про акцiонернi товариства»;
ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочин: 455 000 000 гривень;
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень;
спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9,9%
Iншi iстотнi умови правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що не перевищує 10% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з метою забезпечення виконання
зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC
(далi - Емiтент Облiгацiй), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темiстоклi
Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанiєю, що
створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну
адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED,
компанiєю, що створена за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має
юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG, (надалi – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3
разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325),
та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186),
та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872)
(надалi кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителi») (i) за прiоритетними облiгацiями, випущеними
Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят
мiльйонiв) доларiв США зi ставкою доходностi 7,875%, що пiдлягають погашенню 04 квiтня 2018 року
(надалi – «Облiгацiї 2013»), та/або (ii) за прiоритетними облiгацiями, випущеними Емiтентом Облiгацiй на

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

1

2

3

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

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

4

5

мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 160 000 000 (сто шiстдесят мiльйонiв) доларiв США зi
ставкою доходностi 10.375%, що пiдлягають погашенню 28 квiтня 2018 року (надалi разом з Облiгацiями
2013 – «Iснуючi Облiгацiї»), та/або (iii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску Iснуючих
Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством,
Емiтентом Облiгацiй та/або Гарантами та/або Поручителями та/або iншими особами; та/або (iv) за
договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями; та/або (v) за
договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами; та/або (v) за будь-якими
iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями, включаючи,
але не обмежуючись, рефiнансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або
змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй.
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12.07.2016

22605913

4550356
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Зміст інформації:
12.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (далi – позачерговi Загальнi збори) ПАТ
«ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №2/2016 вiд 12.07.2016 року) прийнято
рiшення про надання згоди на укладення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення
якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що може перевищувати 50 (п’ятдесят)
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, з
метою забезпечення зобов’язань за/ або у зв’язку з прiоритетними облiгацiями, випущеними DTEK
FINANCE PLC, на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 910 000 000 доларiв США;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: DTEK FINANCE PLC, юридична особа за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт,
Лондон, W1K 1DG - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону
України «Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 910 000 000 доларiв США, що вiдповiдно складає 22
605 913 330 гривень* за курсом Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення Загальними
зборами Товариства тобто за станом на 12.07.2016;
•вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 497%*.
*У зв’язку з тим, що остаточний розмiр поруки, що може бути надана Товариством у майбутньому, на
момент прийняття рiшення позачерговими Загальними зборами Товариства неможливо визначити
остаточно, Товариством, в графi «ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину» та в графi
«спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства» зазначаються данi, що вiдповiдають розмiру
основного зобов’язання DTEK FINANCE PLC як емiтента облiгацiй.
Iншi iстотнi умови правочину: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань
зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною
особою за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18
Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED,
компанiєю, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має
юридичну адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK
TRADING SA, компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 2»), та/або
(в) DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Англiї та Уельсу,
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реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (г) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ (пiсля перейменування ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ») (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872) (надалi кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителi»)
(i) за прiоритетними облiгацiями, випущеними Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на
загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США зi ставкою доходностi 7,875 %, що
пiдлягають погашенню 04 квiтня 2018 року (надалi – «Облiгацiї 2013»), та/або (ii) за прiоритетними
облiгацiями, випущеними Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 160 000
000 (сто шiстдесят мiльйонiв) доларiв США зi ставкою доходностi 10.375 %, що пiдлягають погашенню 28
квiтня 2018 року (надалi разом з Облiгацiями 2013 – «Iснуючi Облiгацiї»), та/або (iii) за, окрiм iнших,
договором обслуговування випуску Iснуючих Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння
(Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або Гарантами та/або Поручителями
та/або iншими особами; та/або (iv) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладенi
iншими Поручителями; та/або (v) за договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi
Гарантами; та/або (v) за будь-якими iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися,
укладатися, видаватися, вручатися, оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з
Iснуючими Облiгацiями, включаючи, але не обмежуючись, рефiнансування та/або часткового/повного
погашення та/або перевипуску та/або змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй, з урахуванням того,
що розмiр зобов’язань Товариства за такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 960 365 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для
участi у позачергових Загальних зборах Товариства: 5 701 293 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували «за» прийняття рiшення - 3089186 шт. та «проти» прийняття рiшення - 2612107 шт.

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

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

1

19.04.2016

5000000

4550356

109.88

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi наступного
правочину, вчинення якого Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом якого є постачання та передача електроенергiї вiдповiдно до Договору про постачання
електричної енергiї № 99Ц/27а вiд 01.01.2002 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ «ПIВДЕННИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191000,
мiсцезнаходження: 50026, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг ) на загальну суму не бiльше 5 000 000
000 (п’яти мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину 5 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 109,88 %.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71
Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
2

19.04.2016

1000000

4550356

21.97

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi наступного
правочину, вчинення якого Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом якого є постачання та передача електроенергiї вiдповiдно до Договору про постачання
електричної енергiї № 105Ц/53-06/5 вiд 01.01.2002 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ
«КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00191307,
мiсцезнаходження: 50029, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, ВУЛИЦЯ СИМБIРЦЕВА, будинок 1А
) на загальну суму не бiльше 1 000 000 000 (одного мiльярда) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 1 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 21,97%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ
КОМБIНАТ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про
акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

3

19.04.2016

2800000

4550356

61.53

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на вчинення Товариством в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi наступного
правочину, вчинення якого Статутом Товариства вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства та
предметом якого є постачання та передача електроенергiї вiдповiдно до Договору про постачання
електричної енергiї №36Ц вiд 01.01.2002 року, укладеного мiж Товариством та ПАТ «IНГУЛЕЦЬКИЙ
ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00190905,
мiсцезнаходження: 50064, Днiпропетровська обл., мiсто Кривий Рiг, ВУЛ.РУДНА, будинок 47) на загальну
суму не бiльше 2 800 000 000 (двох мiльярдiв восьмисот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 2 800 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 61,53%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ПАТ «IНГУЛЕЦЬКИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71
Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
4

19.04.2016

4800000

4550356

105.48

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 4 800 000 000 (чотири мiльярда вiсiмсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 800 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 105,48%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
5

19.04.2016

3600000

4550356

79.11

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 3 600 000 000 (три мiльярди шiстсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 3 600 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 79,11%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
6

19.04.2016

6000000

4550356

131.85

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариству безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 6 000 000 000 (шiсть мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 6 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 131,85%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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19.04.2016

1274238

4550356

28

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством кредитного договору з DTEK HOLDINGS LIMITED, компанiєю,
що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 174860, яка має зареєстрований
офiс за адресою: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр, про надання Товариству грошового
кредиту у розмiрi 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США або еквiвалента цiєї суми у будь-якiй
валютi та/або валютах, визначеного за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату укладення
договору.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США, що
становить 1274238200,00 гривень за курсом Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення про
вчинення правочину, тобто 19.04.2016 р.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 28%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: DTEK HOLDINGS LIMITED - є

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства, у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства» та є акцiонером Товариства. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення
- 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч. визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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19.04.2016

4900000

4550356

107.68

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 4 900 000 000 (чотири мiльярди дев’ятсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 900 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 107,68%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт.Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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19.04.2016

5000000

4550356

109.88

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ
«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 5 000 000 000 (п’ять мiльярдiв) гривень без урахування ПДВ.Ринкова вартiсть майна,
що є предметом Правочину: 5 000 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 109,88%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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19.04.2016

4500000

4550356

98.89

Зміст інформації:
19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв (далi – Загальнi збори Товариства) ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року) прийнято рiшення про
надання згоди на укладення Товариством Договору безпроцентної поворотної фiнансової допомоги з ТОВ

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

«ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938, мiсцезнаходження: 01032, м Київ,
вулиця Льва Толстого, будинок 57) про надання Товариством безпроцентної поворотної фiнансової
допомоги у розмiрi 4 500 000 000 (чотири мiльярди п’ятсот мiльйонiв) гривень без урахування ПДВ.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 4 500 000 000 гривень.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 98,89%.
Особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» - є афiлiйованою
особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5960397 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi
у Загальних зборах Товариства: 5555456 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 3095372 шт. та «проти» прийняття рiшення - 962178 шт. Не взяли участь у голосуваннi (в т.ч.
визнанi недiйсними) - 1497906 шт.
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24.06.2016

455000

4550356

9.9

Зміст інформації:
24.06.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол б/н
вiд 24.06.2016 року) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину iз
заiнтересованiстю
(далi
–
Правочин).
Iстотнi
умови
Правочину:
предмет Правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що не перевищує 455 000 000 гривень, з метою
забезпечення зобов’язань за/ або у зв’язку з прiоритетними облiгацiями, випущеними DTEK FINANCE PLC
на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США;
особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: DTEK FINANCE PLC, юридична особа за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт,
Лондон, W1K 1DG - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України
«Про
акцiонернi
товариства»;
ринкова
вартiсть
майна,
що
є
предметом
Правочин:
455
000
000
гривень;
вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень;
спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними
останньої
рiчної
фiнансової
звiтностi
Товариства
–
9,9%
Iншi iстотнi умови правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що не перевищує 10% вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з метою забезпечення виконання
зобов’язань зi сплати будь-яких сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC
(далi - Емiтент Облiгацiй), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темiстоклi
Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанiєю, що
створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу:
Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED,
компанiєю, що створена за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має
юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG, (надалi – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3
разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325),
та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або
ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186),
та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК
ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

код юридичної особи 31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872)
(надалi кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителi») (i) за прiоритетними облiгацiями, випущеними
Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят
мiльйонiв) доларiв США зi ставкою доходностi 7,875%, що пiдлягають погашенню 04 квiтня 2018 року
(надалi – «Облiгацiї 2013»), та/або (ii) за прiоритетними облiгацiями, випущеними Емiтентом Облiгацiй на
мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 160 000 000 (сто шiстдесят мiльйонiв) доларiв США зi
ставкою доходностi 10.375%, що пiдлягають погашенню 28 квiтня 2018 року (надалi разом з Облiгацiями
2013 – «Iснуючi Облiгацiї»), та/або (iii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску Iснуючих
Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством,
Емiтентом Облiгацiй та/або Гарантами та/або Поручителями та/або iншими особами; та/або (iv) за
договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями; та/або (v) за
договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами; та/або (v) за будь-якими
iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями, включаючи,
але не обмежуючись, рефiнансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або
змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй.
12

12.07.2016

22605913

4550356

497

Зміст інформації:
12.07.2016 року позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (далi – позачерговi Загальнi збори) ПАТ
«ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол №2/2016 вiд 12.07.2016 року) прийнято
рiшення про надання згоди на укладення Товариством значного правочину та правочину, щодо вчинення
якого є заiнтересованiсть (далi – Правочин).
Iстотнi умови Правочину:
•предмет Правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що може перевищувати 50 (п’ятдесят)
вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк, з метою
забезпечення зобов’язань за/ або у зв’язку з прiоритетними облiгацiями, випущеними DTEK FINANCE
PLC, на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 910 000 000 доларiв США;
•особа, що заiнтересована у вчиненнi Товариством Правочину: DTEK FINANCE PLC, юридична особа за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт,
Лондон, W1K 1DG - є афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України
«Про акцiонернi товариства»;
•ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину: 910 000 000 доларiв США, що вiдповiдно складає 22
605 913 330 гривень* за курсом Нацiонального банку України на дату прийняття рiшення Загальними
зборами Товариства тобто за станом на 12.07.2016;
•вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550 356 000 гривень;
•спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 497%*.
*У зв’язку з тим, що остаточний розмiр поруки, що може бути надана Товариством у майбутньому, на
момент прийняття рiшення позачерговими Загальними зборами Товариства неможливо визначити
остаточно, Товариством, в графi «ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину» та в графi
«спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства» зазначаються данi, що вiдповiдають розмiру
основного
зобов’язання
DTEK
FINANCE
PLC
як
емiтента
облiгацiй.
Iншi iстотнi умови правочину: надання Товариством поруки з метою забезпечення виконання зобов’язань зi
сплати будь-яких сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC, юридичною
особою за законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18

№
з/п

Дата
прийняття
рішення

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

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

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

1

2

3

4

5

Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi – «Емiтент Облiгацiй»), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED,
компанiєю, що створена за законодавством Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має
юридичну адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066, Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK
TRADING SA, компанiєю, що створена за законодавством Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201, Женева (надалi – «Гарант 2»), та/або (в)
DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Англiї та Уельсу,
реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG (надалi –
«Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (г) ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ
ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31366910), та/або
ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ (пiсля перейменування ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ»)
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 36511938), та/або ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 31018149), та/або ПАТ «ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної
особи 00130872) (надалi кожен – «Поручитель», а разом – «Поручителi») (i) за прiоритетними облiгацiями,
випущеними Емiтентом Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 750 000 000 (сiмсот
п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США зi ставкою доходностi 7,875 %, що пiдлягають погашенню 04 квiтня
2018 року (надалi – «Облiгацiї 2013»), та/або (ii) за прiоритетними облiгацiями, випущеними Емiтентом
Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 160 000 000 (сто шiстдесят мiльйонiв) доларiв
США зi ставкою доходностi 10.375 %, що пiдлягають погашенню 28 квiтня 2018 року (надалi разом з
Облiгацiями 2013 – «Iснуючi Облiгацiї»), та/або (iii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску
Iснуючих Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж, окрiм iнших,
Товариством, Емiтентом Облiгацiй та/або Гарантами та/або Поручителями та/або iншими особами; та/або
(iv) за договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями; та/або (v) за
договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами; та/або (v) за будь-якими
iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями, включаючи,
але не обмежуючись, рефiнансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або
змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй, з урахуванням того, що розмiр зобов’язань Товариства за
такою порукою може перевищувати 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi Товариства за 2015 рiк.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 5 960 365 шт. Кiлькiсть
голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових Загальних зборах Товариства: 5 701 293 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 3089186 шт. та «проти»
прийняття рiшення - 2612107 шт.

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

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

23359034

за КОАТУУ

1210136600

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

2016 | 07 | 01

230

35.13

6262

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

м.Днiпро, шосе Запорiзьке,22

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.06.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

6343

4198

0

первісна вартість

1001

30895

30895

0

накопичена амортизація

1002

-24552

-26697

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

165697

154726

0

Основні засоби:

1010

2560755

2574066

0

первісна вартість

1011

3131205

3323100

0

знос

1012

-570450

-749034

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

60822

13243

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

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

2793617

2746233

0

Запаси

1100

41399

46367

0

Виробничі запаси

1101

38835

43456

0

Незавершене виробництво

1102

500

1044

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

2064

1867

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

1047132

1126411

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

26276

17529

0

з бюджетом

1135

48481

34

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

535629

493800

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

55960

67057

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

315

238

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

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

1547

65930

0

Усього за розділом II

1195

1756739

1817366

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

4550356

4563599

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

59916

59916

0

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

900687

843542

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

912671

1004337

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

1873274

1907795

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

125504

109343

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

270613

283916

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

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

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на

1532

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

початок звітного періоду)
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

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

396117

393259

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

581558

507270

0

за товари, роботи, послуги

1615

197513

383618

0

за розрахунками з бюджетом

1620

86505

60556

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

80981

51537

0

за розрахунками зі страхування

1625

9614

5521

0

за розрахунками з оплати праці

1630

20321

18520

0

за одержаними авансами

1635

1282412

1087486

0

за розрахунками з учасниками

1640

34245

34242

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

29164

36402

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

39633

128930

0

Усього за розділом IІІ

1695

2280965

2262545

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

4550356

4563599

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

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

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

2016 | 07 | 01
23359034

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2 квартал 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

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

2000

12515459

10745405

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

( -12146522 )

( -10473334 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

(0)

(0)

Валовий:
прибуток

2090

368937

272071

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

66885

59422

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

( -38401 )

( -32871 )

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

( -265040 )

( -315632 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за

2181

(0)

(0)

справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

132381

0

збиток

2195

(0)

( -17010 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

28361

252403

Інші доходи

2240

1828

4489

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -68224 )

( -174193 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( -8 )

( -785 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

94338

64904

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-59817

-58414

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

34520

6490

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

34521

6490

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

103330

79563

Витрати на оплату праці

2505

251779

234056

Відрахування на соціальні заходи

2510

53081

83030

Амортизація

2515

184415

201626

Інші операційні витрати

2520

333794

360035

Разом

2550

926399

958310

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

5991617

5991617

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

5991617

5991617

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

5.76

1.08

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

5.76

1.08

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Дата переходу на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi
01.01.2012 р.

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО"

за ЄДРПОУ

2016 | 07 | 01
23359034

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

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

13232828

12126226

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

3780

5331

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

1303098

736488

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

5108

2768

Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)

3035

12490

11120

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

3680198

400264

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -13674665 )

( -11715064 )

Праці

3105

( -204525 )

( -191848 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -57679 )

( -91414 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -197643 )

( 202445 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( -105422 )

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

( -15835 )

( -153996 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -76386 )

( -48449 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( -22840 )

( -2879 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -3758911 )

( -901699 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

321239

176848

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

2050

3598

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( -312189 )

( -93842 )

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

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-310139

-90244

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

1421324

543600

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

-1421324

-618600

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Сплату дивідендів

3355

( -3 )

( -3339 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-3

-78339

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

11097

8265

Залишок коштів на початок року

3405

55960

34867

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

67057

43132

Примітки
Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

2016 | 07 | 01
23359034

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

Стаття
1

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

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

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

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

3522

0

0

0

0

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

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

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

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

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

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на
прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

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

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу
частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати

3375

X

0

X

0

неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів
за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок
року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів
на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Наказом мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013
року (дiє з 19.03.2013 р) вiдмiнено дiю п'яти нацiональних
стандартiв ( ПБО - 1 - ПБО - 5) та затвердджено НПБО - 1. Цим
стандартом визначено мету, склад та принципи пiдготовки
фiнансової звiтностi.Зазначений наказ надав можливiсть права
вибору заповнювання рiчної фiнансової звiтностi чи за формою
"Звiт про рух коштiв ( за прямим методом)" чи "Звiт про рух
коштiв (за непрямим методом)". При заповненнi форм рiчної
фiнансової звiтностi Товариством було обрано " Звiт про рух
коштiв (за прямим методом)", таким чином форма " Звiт про
рух коштiв (за не прямим методом) не заповнювалась.

Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

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

Підприємство

2016 | 07 | 01

за ЄДРПОУ

23359034

(найменування)
Звіт про власний капітал
за 2 квартал 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений Вилучений
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

59916

900687

0

0

912671

0

0

1873274

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

59916

900687

0

0

912671

0

0

1873274

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

34521

0

0

34521

Інший сукупний
дохід за звітний

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього

період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

належна до
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

-57145

0

0

57145

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

-57145

0

0

91666

0

0

34521

Залишок на
кінець року

4300

59916

843542

0

0

1004337

0

0

1907795

Примітки
Керівник

Кухтiй В.Ю.

Головний бухгалтер

Гудзула I.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності
Текст приміток
1 Опис дiяльностi
Публiчне акцiонерне товариство “ДTEK Днiпрообленерго” (далi “Компанiя” або “ДTEK Днiпрообленерго”)
було створене згiдно з українським законодавством у 1995 роцi у формi державної акцiонерної
енергопостачальної компанiї “Днiпрообленерго”.
Компанiя зареєстрована виконкомом Днiпропетровської мiської Ради народних депутатiв, реєстрацiйний
№10616 – ДП, свiдоцтво № 23359034 вiд 11.05.1995, перереєстрованого виконкомом Днiпропетровської
мiської Ради , реєстрацiйний № 10936-ДП, с свiдоцтво № 23359034 вiд 01.09.95, iз змiнами,
зареєстрованими розпорядженням № 649 вiд 05.08.1996, змiнами зареєстрованими розпорядженням № 994
– р вiд 26.11.1996.
У зв’язку з приведенням дiяльностi вiдкритого акцiонерного товариства Енергопостачальна компанiя
«Днiпрообленерго» у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» у 2011 роцi
компанiя змiнила назву на “Публiчне акцiонерне товариство “Днiпрообленерго”.
17 квiтня 2012 мроку компанiя DTEK Holdings Limited придбала у власнiсть акцiї Товариства у кiлькостi 2
995 809 штук, що становило 50% розмiру статутного капiталу Товариства, в результатi конкурсу з
використання вiдкритостi пропозицiй цiни за принципом аукцiону проведеного Фондом державного майна
України.
У зв’язку з прийнятим 19.04.2016 року рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДТЕК
ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства) (Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року)
рiшенням про обрання з 01.05.2016 року до Наглядової ради Товариства: Сахарука Дмитра
Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням
повноважень), Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK
ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) та Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє
iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V. (з обмеженням повноважень) з 30.04.2016 року
припиняються повноваження членiв Наглядової ради:
- Голови Наглядової ради - компанiї DTEK Holdings B.V. (пiсля перейменування - DTEK ENERGY B.V. ),
володiє 6186 шт. простих iменних акцiй Товариства, що вiдповiдно складає 0,1032 %. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - компанiї DTEK HOLDINGS LIMITED, володiє 3089186 шт. простих iменних
акцiй товариства, що вiдповiдно складає 51,5585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. На посадi перебуває з 26.06.2012 року.
- Члена Наглядової ради - Куща Олександра Сергiйовича, паспорт: СН № 512430, виданий Мiнським РУГУ
МВС України в м. Києвi 29.05.1997 року, володiє 1 акцiєю Товариства, що вiдповiдно складає 0,0000%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебуває з 26.06.2012 року.
Рiчними Загальними зборами ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi – Загальнi збори Товариства)
19.04.2016 року (Протокол №1/2016 вiд 19.04.2016 року), у зв’язку з закiнченням 30.04.2016 року строку дiї
повноважень членiв Наглядової ради попереднього складу, прийнято рiшення про обрання з 01.05.2016
року до Наглядової ради Товариства таких осiб:
Сахарука Дмитра Володимировича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY B.V.
(з обмеженням повноважень);
Маслова Iгоря Олександровича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - - DTEK ENERGY B.V. (з
обмеженням повноважень);
Поволоцького Олексiя Валерiйовича, який представляє iнтереси акцiонера Товариства - DTEK ENERGY
B.V. (з обмеженням повноважень).
Сахарук Дмитро Володимирович, паспорт: серiя СА № 027208, виданий Токмацьким РВ УМВС України в
Запорiзькiй областi 02.09.1995 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних зборiв
Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Сахарук Дмитро Володимирович протягом останнiх п’яти рокiв:
05.2011 – 08.2014 - директор з правового забезпечення ТОВ «ДТЕК» (пiсля перейменування - «ДТЕК
ЕНЕРГО»);
З 08.2014 – по теперiшнiй час - виконавчий директор ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО».
Маслов Iгор Олександрович, паспорт: серiя ВВ № 270964, виданий Ц-Мiським РВ Горлiвського МУ УМВС
України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних

Загальних зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Маслов Iгор Олександрович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 2012 – по теперiшнiй час - директор з дистрибуцiї та збуту електроенергiї ТОВ «ДТЕК» (пiсля
перейменування - «ДТЕК ЕНЕРГО»);
З 10.2014 – по теперiшнiй час - В.о. Генерального директора ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (за
сумiщенням);
З 05.2015 - по теперiшнiй час - В.о. Директора Фiлiї ПАТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» – по теперiшнiй час заступник директора з виробництва дирекцiї з генерацiї електроенергiї ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО» (за
сумiщенням).
Поволоцький Олексiй Валерiйович, паспорт: серiя TT № 079514, виданий
Продовження тексту приміток
1 Опис дiяльностi (продовження)
України в мiстi Києвi 26.10. 2011 року. На посаду призначений на строк до наступних рiчних Загальних
зборiв Товариства. Часткою у статному капiталi Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймав Поволоцький Олексiй Валерiйович протягом останнiх п’яти рокiв:
З 2010 – по теперiшнiй час - керiвник департаменту з корпоративного управлiння ТОВ «ДТЕК»
24.05.2016 року Наглядовою Радою Товариства (Протокол № б/н вiд 24.05.2016 року) на пiдставi п.16.7
Статуту Товариства прийнято рiшення про обрання Маслова Iгоря Олександровича Головою Наглядової
ради Товариства з 25.05.2016 року. Маслов Iгор Олександрович, паспорт серiя ВВ № 270964, виданий ЦМiським РВ Горлiвського МУ УМВС України у Донецькiй областi 06.03.1998 року. На посаду призначений
на строк до наступних рiчних Загальних зборiв Товариства або до моменту орання Наглядовою радою
Товариства iншої особи на посаду Голови Наглядової ради.
24.06.2016 року Наглядовою радою ПАТ «ДТЕК ДНIПРООБЛЕНЕРГО» (далi - Товариство)(Протокол б/н
вiд 24.06.2016 року) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення Товариством правочину iз
заiнтересованiстю (далi – Правочин). Iстотнi умови Правочину: •предмет Правочину: надання Товариством
поруки у розмiрi, що не перевищує 455 000 000 гривень, з метою забезпечення зобов’язань за/ або у зв’язку
з прiоритетними облiгацiями, випущеними DTEK FINANCE PLC на мiжнародних ринках капiталу на
загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв) доларiв США; •особа, що заiнтересована у вчиненнi
Товариством Правочину: DTEK FINANCE PLC, юридична особа за законодавством Англiї та Уельсу,
реєстрацiйний номер 08422508, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт, Лондон, W1K 1DG - є
афiлiйованою особою до акцiонерiв Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi
товариства»; •ринкова вартiсть майна, що є предметом Правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:
455 000 000 гривень; •вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4 550
356 000 гривень; •спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом Правочину, до вартостi активiв
Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства – 9,9% Iншi iстотнi умови
правочину: надання Товариством поруки у розмiрi, що не перевищує 10% вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, з метою забезпечення виконання зобов’язань зi сплати
будь-яких сум, що пiдлягають або можуть пiдлягати сплатi (а) DTEK FINANCE PLC (далi - Емiтент
Облiгацiй), та/або (б) DTEK TRADING LIMITED, компанiєю, що створена за законодавством Республiки
Кiпр, реєстрацiйний номер HE 245132, що має юридичну адресу: Темiстоклi Дервi 3, Юлiя Хаус, 1066,
Нiкосiя, Кiпр (надалi – «Гарант 1»), та/або DTEK TRADING SA, компанiєю, що створена за законодавством
Швейцарiї, реєстрацiйний номер CH-660.1.668.013-4, що має юридичну адресу: Плейс де Шэвлю 6, 1201,
Женева (надалi – «Гарант 2»), та/або DTEK INVESTMENTS LIMITED, компанiєю, що створена за
законодавством Англiї та Уельсу, реєстрацiйний номер 08422516, що має юридичну адресу: 18 Сауз Стрiт,
Лондон, W1K 1DG, (надалi – «Гарант 3») (Гарант 1, Гарант 2 та Гарант 3 разом – «Гаранти») та/або (в) ТОВ
«ДТЕК ЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34225325), та/або ПрАТ «ДТЕК
ПАВЛОГРАДВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00178353), та/або ПрАТ «ДТЕК ШАХТА
КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 05508186), та/або ПАТ
«КИЇВЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00131305), та/або ПАТ «ДТЕК ЗАХIДЕНЕРГО»
(iдентифiкацiйний код юридичної особи 23269555), та/або ТОВ «ДТЕК СХIДЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний
код юридичної особи 31831942), та/або ТОВ «ДТЕК РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37713861), та/або ТОВ «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37596090), та/або ТОВ «ДТЕК ДОБРОПIЛЛЯВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код
юридичної особи 37014600), та/або ТОВ «ТЕХРЕМПОСТАВКА» (iдентифiкацiйний код юридичної особи
31366910), та/або ПАТ «ДТЕК ПЕМ – ЕНЕРГОВУГIЛЛЯ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи

00169845), та/або ТОВ «ДТЕК ТРЕЙДIНГ» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 36511938), та/або ТОВ
«ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНI МЕРЕЖI» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 31018149), та/або ПАТ
«ДТЕК ДНIПРОЕНЕРГО» (iдентифiкацiйний код юридичної особи 00130872) (надалi кожен –
«Поручитель», а разом – «Поручителi») (i) за прiоритетними облiгацiями, випущеними Емiтентом
Облiгацiй на мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 750 000 000 (сiмсот п’ятдесят мiльйонiв)
доларiв США зi ставкою доходностi 7,875%, що пiдлягають погашенню 04 квiтня 2018 року (надалi –
«Облiгацiї 2013»), та/або (ii) за прiоритетними облiгацiями, випущеними Емiтентом Облiгацiй на
мiжнародних ринках капiталу на загальну суму 160 000 000 (сто шiстдесят мiльйонiв) доларiв США зi
ставкою доходностi 10.375%, що пiдлягають погашенню 28 квiтня 2018 року (надалi разом з Облiгацiями
2013 – «Iснуючi Облiгацiї»), та/або (iii) за, окрiм iнших, договором обслуговування випуску Iснуючих
Облiгацiй (Indenture) та/або договором довiрчого управлiння (Trust Deed) мiж, окрiм iнших, Товариством,
Емiтентом Облiгацiй та/або Гарантами та/або Поручителями та/або iншими особами; та/або (iv) за
договорами поруки, що укладаються або можуть бути укладенi iншими Поручителями; та/або (v) за
договорами гарантiї, що укладаються або можуть бути укладенi Гарантами; та/або (v) за будь-якими
iншими правочинами та/або документами, якi повиннi вчинятися, укладатися, видаватися, вручатися,
оформлюватися, випускатися або пiдписуватися згiдно або у зв'язку з Iснуючими Облiгацiями, включаючи,
але не обмежуючись, рефiнансування та/або часткового/повного погашення та/або перевипуску та/або
змiни умов випуску таких Iснуючих Облiгацiй.
Станом на 30.06.2016 р. Держава Україна в особi Фонду державного майна України володiє акцiями
товариства у розмiрi 25% + 1 акцiя статутного капiталу Товариства, DTEK Holdings Limited володiє акцiями
Товариства у розмiрi 51,5585% статутного капiталу Товариства.
26 червня 2012 року на щорiчних зборах акцiонерiв Компанiї було затверджено змiну офiцiйної юридичної
назви Компанiї на публiчне акцiонерне товариство “ДTEK Днiпрообленерго”.
Продовження тексту приміток
1 Опис дiяльностi (продовження)
Компанiя займається передачею та постачанням електричної енергiї у м.Днiпро та Днiпропетровськiй
областi.
Компанiя є регiональним постачальником електричної енергiї в Українi, що здiйснює дiяльнiсть у
Днiпропетровськiй областi. Компанiя обслуговує регiон площею майже 32 тисячi кв. кiлометрiв,
забезпечуючи електроенергiєю понад 42,3 тис. юридичних, а також 1,47 мiльйони побутових абонентiв.
Компанiя має енергосистеми зi встановленою потужнiстю 8109,7 МВА.
До мереж Компанiї електроенергiя надходить вiд компанiї ДП “Енергоринок”, i далi Компанiя передає її
розподiльними мережами споживачам Днiпропетровської областi та в мережi iнших лiцензiатiв iз передачi
та постачання електроенергiї, якi працюють на територiї Днiпропетровської та сумiжних областей.
Компанiя експлуатує 50,1 тисяч кiлометрiв лiнiй електропередачi усiх класiв напруги.
До складу Компанiї входять Днiпропетровськi Високовольтнi електричнi мережi, Схiднi Високовольтнi
електричнi мережi, Криворiзькi Високовольтнi електричнi мережi, Нiкопольськi Високовольтнi електричнi
мережi, Днiпропетровськi мiськi електричнi мережi, Криворiзькi мiськi електричнi мережi та 21 район
електромереж.
Юридична та фактична адреси Компанiї: Шосе Запорiзьке, 22, м. Днiпро, Україна. Станом на 30 червня
2016 року кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 6281 особи (30 червня 2015р.: 6725 особи).
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi - doe.com.ua, адреса електронної пошти – kanc@gmail.dp.energy.gov.ua
2 Умови функцiонування та структура Компанiї
В Українi спостерiгаються деякi явища, характернi для ринкової економiки, що зароджується, у тому числi
вiдносно висока iнфляцiя та високi процентнi ставки.
Починаючи з кiнця 2013 року полiтична ситуацiя в Українi переживала нестiйкiсть з багато кiлькiсними
протестами, продовжується полiтична невизначенiсть, що призвело до погiршення державної економiки,
волатильностi фiнансових ринкiв i стрiмкiй девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до iнших
iноземних валют (з початку 2014 року). Нацiональний банк України, серед iнших мiр, вводив певнi
обмеження на покупку iноземної валюти на мiжбанкiвському ринку. Полiтична ситуацiя на протязi 2016
року також була нестабiльна.
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.
Встановлення тарифiв
На протязi першого пiврiччя 2016 роцi тарифи на електричну енергiю для юридичних осiб збiльшились на
28 %, а для населення - на 17 %.
3 Основнi принципи облiкової полiтики
Мета фiнансової звiтностi. Надати фiнансову iнформацiю про суб'єкт господарювання, що звiтує, яка є
корисною для нинiшнiх та потенцiйних iнвесторiв, позикодавцiв та iнших кредиторiв у прийняттi рiшень
про надання ресурсiв цьому суб'єктовi господарювання. Такi рiшення охоплюють придбання, продаж або
утримування iнструментiв власного капiталу та боргових iнструментiв, а також надання або погашення
позик та iнших форм кредитiв.
Основи пiдготовки i подання звiтностi. Датою переходу Компанiї 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 Компанiї. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва компанiї 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.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Компанiя самостiйно визначає облiкову полiтику, обирає форму бухгалтерського облiку, дотримується
єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, забезпечує систему внутрiшнього контролю.
Ця фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ складена за принципом облiку за первiсною вартiстю з
коригуваннями на переоцiнку основних засобiв. Фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень (“тис.
грн.”), всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
Заява про вiдповiднiсть. Фiнансова звiтнiсть за 1 пiврiччя, що закiнчується 30 червня 2016 року складена
вiдповiдно до концептуальної основи – Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, як цього вимагає –
Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16 липня 1999 року N 996XIV зi змiнами та доповненнями та Закон України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008 року № 514VI зi змiнами та доповненнями.
У фiнансовiй звiтностi подана порiвняльна iнформацiя показникiв як у спiвставленнi з показниками на
початок року по балансу, так i у спiвставленнi iз попереднiм пiврiччям по iншим показникам звiтностi.
Безперервна дiяльнiсть. Станом на 30 червня 2016 року поточнi активи Компанiї перевищували її поточнi
зобов’язання, крiм авансiв, отриманих вiд замовникiв 642 307 тис. грн. Чистий прибуток становить 34 521
тис. грн.
Крiм цього, керiвництво вважає, що зазначенi нижче чинники полiпшать фiнансовий стан Компанiї:
- На протязi 1 пiврiччя 2016 року тарифи на електричну енергiю для юридичних осiб збiльшились на 28 %,
а для населення - на 17 %;
- Компанiя планує здiйснити подальшу оптимiзацiю операцiйної структури;
- Незабаром Компанiя планує переведення тарифної системи з iснуючої формули «витрати плюс» на бiльш
вигiдну формулу RAB (метод доходностi iнвестованого капiталу)
Таким чином, керiвництво вважає, що припущення стосовно безперервної дiяльностi при складаннi цiєї
фiнансової звiтностi є доречним. Вiдповiдно, ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням
припущення стосовно безперервної дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань
в ходi звичайної дiяльностi.
Основнi засоби.
Основнi засоби облiковуються за переоцiненою вартiстю.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання
кожного активу. Середнi строки корисного використання кожного активу є такими:
Будiвлi та обладнання для передачi електроенергiї до 50 рокiв

Машини та обладнання до 30 рокiв
Меблi та iнвентар, офiсне обладнання, транспортнi засоби та iншi основнi засоби до 15 рокiв
Незавершене будiвництво не амортизується до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу
їх в експлуатацiю.
Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на предмет зменшення корисностi, коли певнi подiї чи
змiна обставин вказують на те, що балансова вартiсть активу не зможе бути вiдшкодована. У випадку
виявлення ознак зменшення корисностi активу та перевищення його балансової вартостi над оцiночною
вiдшкодованою вартiстю вартiсть такого активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, списується до
вартостi очiкуваного вiдшкодування. Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активiв визначається як бiльша з
двох величин: чистої цiни продажу активу або вартостi використання активу.
Валюта подання i функцiональна валюта. Якщо не вказане iнше, усi суми в цiй фiнансовiй звiтностi
представленi в нацiональнiй валютi України, українськiй гривнi, яка також є функцiональною валютою
Компанiї.
Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй
валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання,
деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на
звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються до звiту про сукупний дохiд згiдно з МСФЗ. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом,
що дiяв на дату первiсної операцiї.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за
обмiнним курсом, який дiяв на дату визначення справедливої вартостi.
Витрати на позики. Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або
виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового
використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi
витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на
позики мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi компанiєю у зв’язку з залученням
позикових коштiв.
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
Зменшення корисностi нефiнансових активiв. На кожну звiтну дату Компанiя проводить оцiнку наявностi
ознак можливого зменшення корисностi активiв. За наявностi таких ознак або при необхiдностi проведення
щорiчного тестування на предмет зменшення корисностi Компанiя визначає суму
вiдшкодування активу. Сума вiдшкодування активу є бiльшою з двох величин: справедливої вартостi
активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю i вартостi
використання. Сума вiдшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив
генерує надходження коштiв i цi кошти, в основному, не залежать вiд iнших активiв або груп активiв. Коли
балансова вартiсть активу або одиницi, що генерує грошовi потоки, перевищує суму його/її вiдшкодування,
вважається, що його/її кориснiсть зменшилась, i його/її вартiсть списується до суми вiдшкодування. При
оцiнцi вартостi використання очiкуванi грошовi потоки дисконтуються до їхньої теперiшньої вартостi з
використанням ставки дисконту (до оподаткування), що вiдображає поточнi ринковi оцiнки вартостi
грошей у часi й ризики, властивi цьому активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку. У разi неможливостi визначення таких
операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними
коефiцiєнтами, котируваннями акцiй, якi вiльно обертаються на вiдкритому ринку цiнних паперiв, чи
iншими показниками справедливої вартостi, що є в наявностi.
Розрахунок зменшення корисностi Компанiї ґрунтується на детальних кошторисах та прогнозних
розрахунках, що складаються окремо для кожної з одиниць Компанiї, що генерують грошовi потоки, мiж
якими розподiляються iндивiдуальнi активи. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють
перiод у п’ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який
застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п’ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi триваючої дiяльностi, в тому числi вiд зменшення корисностi запасiв,
визнаються у звiтi про прибутки та збитки у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiям активiв
зi зменшеною кориснiстю, за виключенням попередньо переоцiнених об’єктiв основних засобiв, сума
дооцiнки яких вiдображалася безпосередньо у складi iншого сукупного доходу. В такому випадку
зменшення корисностi також вiдображається у складi iншого сукупного доходу в сумi, що не перевищує
попередньої переоцiнки.
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку наявностi ознак того, що збиток вiд зменшення корисностi,
визнаний щодо певного активу ранiше, крiм гудвiла, вже не iснує або зменшився. За наявностi таких ознак

Компанiя оцiнює суму вiдшкодування активу або одиницi, що генерує грошовi потоки. Збиток вiд
зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується в тому випадку, якщо
змiнилися попереднi припущення, застосованi для визначення суми вiдшкодування активу з моменту
визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Балансова вартiсть активу, збiльшена внаслiдок
сторнування збитку вiд зменшення корисностi, не повинна перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якщо б збиток вiд зменшення корисностi активу не визнали в
попереднi роки. Сторнування збитку вiд зменшення корисностi визнається у звiтi про прибутки та збитки,
за винятком випадкiв, коли актив вiдображається за переоцiненою сумою. У таких випадках сторнування
вiдображається як дооцiнка.
Фiнансовi iнструменти – первiсне визнання i подальша оцiнка.
i) Фiнансовi активи
Первiсне визнання та оцiнка. Згiдно з положеннями МСБО (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються,
вiдповiдно, як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку, кредити та дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, фiнансовi активи,
наявнi для продажу, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при
ефективному хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю фiнансового активу при первiсному визнаннi.
У випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, то при первiсному визнаннi до їх справедливої вартостi
додаються безпосередньо пов’язанi з ними витрати за операцiєю.
Всi операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають постачання активiв у строк,
встановлюваний законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (операцiї на “стандартних
умовах”), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання
купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть i фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу.
Станом на 30 червня 2016 та 30 червня 2015 рокiв Компанiя не класифiкувала жодних фiнансових активiв
як фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку чи як
iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Подальша оцiнка. Подальша оцiнка фiнансових активiв таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Кредити та дебiторська заборгованiсть. Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi
активи, що не обертаються на активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Пiсля
первiсного визнання такi фiнансовi активи вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням
методу ефективної процентної ставки за вирахуванням зменшення корисностi. Амортизована вартiсть
розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є
невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з
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використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про прибутки та збитки у
складi фiнансових витрат. Збитки внаслiдок зменшення корисностi визнаються у звiтi про прибутки та
збитки у складi фiнансових витрат.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї включають дольовi i
борговi цiннi папери. Дольовi iнвестицiї, класифiкованi як наявнi для продажу, - це такi iнвестицiї, якi не
були класифiкованi анi як призначенi для торгiвлi, анi як переоцiнюванi за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток. Борговi цiннi папери у цiй категорiї - це такi цiннi папери, якi компанiя має намiр
утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для цiлей забезпечення лiквiдностi або
у вiдповiдь на змiну ринкових умов.
Пiсля первiсної оцiнки фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а
нереалiзованi доходи або витрати за ними визнаються як iнший сукупний дохiд у складi резерву
iнструментiв, наявних для продажу, аж до моменту припинення визнання iнвестицiї, в якiй накопиченi
доходи або витрати перекласифiковуються з резерву iнструментiв, наявних для продажу, до складу
прибутку або збитку, i визнаються як фiнансовi витрати.
Компанiя оцiнила свої фiнансовi активи, наявнi для продажу, на предмет справедливостi припущення про
можливiсть i наявнiсть намiру продати їх у найближчому майбутньому. Якщо Компанiя не в змозi
здiйснювати торгiвлю цими активами через вiдсутнiсть активних ринкiв для них, i намiри керiвництва щодо
їх продажу в найближчому майбутньому змiнились, Компанiя в рiдких випадках може ухвалити рiшення
щодо перекласифiкацiї таких фiнансових активiв. Перекласифiкацiя до категорiї позик i дебiторської
заборгованостi дозволяється у тому випадку, якщо фiнансовий актив задовольняє визначенню позик i
дебiторської заборгованостi, i при цьому компанiя має можливiсть i має намiр утримувати цi активи в
осяжному майбутньому або до погашення. Перекласифiкацiя до складу iнструментiв, утримуваних до

погашення, дозволяється тiльки в тому випадку, якщо компанiя має можливiсть i має намiр утримувати
фiнансовий актив до погашення.
У випадку фiнансових активiв, перекласифiкованих зi складу категорiї “наявнi для продажу”, пов'язанi з
ними доходи або витрати, ранiше визнанi у складi капiталу, амортизуються у складi прибутку або збитку
протягом решти строку iнвестицiй iз застосуванням ефективної процентної ставки. Рiзниця мiж новою
оцiнкою амортизованої вартостi та очiкуваних грошових потокiв також амортизується протягом решти
строку використання активу iз застосуванням ефективної процентної ставки. Якщо згодом встановлюється,
що актив знецiнився, сума, вiдображена у капiталi, перекласифiковується до звiту про прибутки та збитки.
Припинення визнання. Визнання фiнансового активу (або, якщо застосовно, частини фiнансового активу
або частини групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється у випадку:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання з
виплати третiй особi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки за
“транзитною” угодою, i або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б)
Компанiя не передає, але й не залишає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала
контроль над цим активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому анi
передавши, анi зберiгши за собою практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних iз ним, а також не
передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi триваючої участi Компанiї
в цьому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох
сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, що може бути
пред’явлена до оплати Компанiї.
ii) Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв чи групи
фiнансових активiв на кожну звiтну дату.
Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi фiнансового активу чи групи фiнансових активiв
тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї чи бiльше подiй, що
настали пiсля первiсного визнання активу (“випадок виникнення збиткiв”), i такий випадок або випадки
виникнення збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд активу чи групи фiнансових
активiв, який може бути достовiрно визначений. Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть
включати ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв,
порушують зобов’язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства чи
фiнансової реорганiзацiї, а також свiдчення, на пiдставi спостережуваної ринкової iнформацiї,
помiркованого зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни у рiвнi прострочених
платежiв або в економiчних умовах, що корелюють зi збитками за активами.
Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Спочатку Компанiя визначає, чи iснують
об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з яких окремо є
суттєвим, а також iндивiдуальнi або сукупнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв, кожен з
Продовження тексту приміток
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яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi розглянутого окремо
фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на
предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються окремо на предмет зменшення
корисностi, i стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не
повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв
сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та приведеною вартiстю очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв за кредитом, якi ще не були
понесенi). Приведена вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною
ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу процентну
ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна
ефективна процентна ставка. Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку
резерву, та сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи нараховуються на

основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для
дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання збиткiв вiд зменшення корисностi.
Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування у звiтi про прибутки та збитки.
Кредити та вiдповiдний резерв списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у
найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано Компанiї. Якщо у наступному роцi
сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується, й таке зниження може бути об’єктивно
пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний
збиток вiд зменшення корисностi збiльшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву.
Якщо списання пiзнiше вiдшкодовується, то фiнансовi витрати у звiтi про прибутки та збитки
кредитуються.
Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу. Стосовно фiнансових iнвестицiй, наявних для продажу, Компанiя
на кожну звiтну дату оцiнює наявнiсть об‘єктивних ознак зменшення корисностi фiнансової iнвестицiї або
групи фiнансових iнвестицiй.
У випадку, коли iнвестицiї в капiтал класифiкованi як наявнi для продажу, об’єктивнi ознаки зменшення
корисностi повиннi включати значне або довготривале зменшення справедливої вартостi iнвестицiй
вiдносно вартостi iнвестицiї. “Значущiсть” необхiдно оцiнювати у порiвняннi з первiсною вартiстю
iнвестицiї, а “тривалiсть” - у порiвняннi з перiодом, протягом якого справедлива вартiсть була менша за
первiсну вартiсть. При наявностi ознак зменшення корисностi сукупний збиток, визначений як рiзниця мiж
початковою вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, виключаючи збиток вiд зменшення
корисностi iнвестицiй, ранiше визнаного у звiтi про прибутки та збитки, вилучається зi складу iншого
сукупного доходу та визнається у звiтi про прибутки та збитки. Збиток вiд зменшення корисностi
iнвестицiй у капiтал не сторнується через звiт про прибутки та збитки; збiльшення справедливої вартостi
цих iнвестицiй пiсля зменшення корисностi визнається безпосередньо у складi iншого сукупного доходу.
У випадку, коли борговi iнструменти класифiкованi як наявнi для продажу, ймовiрнiсть зменшення
корисностi визначається аналогiчно до фiнансових активiв, що вiдображаються за амортизованою вартiстю.
Однак сума вiдображеного збитку вiд зменшення корисностi являє собою накопичений збиток, оцiнений як
рiзниця мiж амортизованою вартiстю i поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збитку вiд
зменшення корисностi за цими iнвестицiями, ранiше визнаного у звiтi про прибутки та збитки.
Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням
процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою вимiрювання
збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи вiдображаються у складi доходiв вiд фiнансування.
Якщо у наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення
об‘єктивно пов‘язане з подiєю, що вiдбулася пiсля первiсного визнання збитку вiд зменшення корисностi у
звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд зменшення корисностi сторнується через звiт про прибутки та
збитки.
iii) Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка. Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСБО (IAS) 39,
класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнюванi за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, кредити та позики, або як похiднi фiнансовi iнструменти, визначенi як iнструменти
хеджування при ефективному хеджуваннi. Компанiя визначає класифiкацiю фiнансового зобов’язання при
первiсному визнаннi. Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати,
безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням операцiї (для кредитiв та позик).
Фiнансовi зобов’язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також
процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка. Подальша оцiнка фiнансових зобов’язань таким чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Процентнi кредити та позики. Пiсля первiсного визнання кредити та позики вiдображаються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки
вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесi
амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартiсть розраховується
з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є
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невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя з використанням методу ефективної
процентної ставки вiдображається у складi фiнансових витрат у звiтi про прибутки та збитки.
Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов’язання припиняється в разi погашення, анулювання або
закiнчення строку погашення вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового
зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у
випадку внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання визнання первiсного зобов’язання
припиняється, а нове зобов’язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi

зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки.
iv) Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума – поданню у звiтi про
фiнансовий стан тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне у цей момент юридичне право на взаємозалiк
визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i одночасно з
цим погасити зобов'язання.
v) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну
звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на
купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на
здiйснення операцiї.
Справедлива вартiсть усiх iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку,
визначається з використанням вiдповiдних методiв оцiнки. Такi методи включають використання
нещодавнiх ринкових операцiй, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструменту,
аналогiчного за сутнiстю, аналiз дисконтованих грошових потокiв та iншi моделi оцiнки.
Товарно – матерiальнi запаси. Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою
вартiстю реалiзацiї. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв визначається за iдентифiкованими цiнами. Чиста
вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за
вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов’язаних iз доведенням продукцiї до готовностi та
її реалiзацiєю. Фактична вартiсть переважно визначається на iндивiдуальнiй основi з використанням
спецiальних методiв оцiнки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на звiтну дату включають кошти
на банкiвских рахунках, готiвковi кошти в касi та короткосроковi депозити зi строком погашення до трьох
мiсяцiв.
Для цiлей звiту про рух грошових коштiв грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв
та еквiвалентiв згiдно їх з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банкiвських овердрафтiв.
Забезпечення. Забезпечення визнається тодi, коли Компанiя має теперiшнє зобов’язання (юридичне або
конструктивне) внаслiдок минулої подiї, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов’язання знадобиться
вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов’язання може бути достовiрно
оцiнена. Витрати, пов’язанi з забезпеченням, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд. Коли вплив змiни
вартостi грошей у часi є суттєвим, сума забезпечення визначається шляхом дисконтування прогнозованих
потокiв грошових коштiв, iз застосуванням ставки дисконту до оподаткування, з урахуванням ризикiв,
пов’язаних iз певним зобов’язанням, за їх наявностi. При застосуваннi дисконтування збiльшення суми
забезпечення, що вiдображає плин часу, визнається як фiнансовi витрати.
Оренда. Визначення наявностi умов оренди в договорi ґрунтується на сутностi договору на дату початку
оренди, зокрема на тому, чи залежить виконання договору вiд використання конкретного активу або
договiр передбачає право використання активу.
Компанiя як орендар. Фiнансова оренда, за якою до Компанiї переходять практично всi ризики та вигоди,
пов’язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку дiї оренди за
справедливою вартiстю орендованого майна, або, якщо ця сума є меншою, - за приведеною вартiстю
мiнiмальних орендних платежiв. Оренднi платежi розподiляються мiж вартiстю фiнансування i зменшенням
зобов’язання за орендою так, щоб вийшла постiйна процентна ставка на непогашену суму зобов’язання.
Вартiсть фiнансування вiдображається безпосередньо у звiтi про сукупний дохiд.
Капiталiзованi орендованi активи амортизуються протягом коротшого з таких перiодiв: розрахункового
строку корисного використання активу або строку оренди, якщо тiльки немає обґрунтованої упевненостi в
тому, що до Компанiї перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди.
Платежi за операцiйною орендою визнаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд iз використанням
лiнiйного методу протягом всього строку оренди.
Компанiя як орендодавець. Оренда, за якою у Компанiї залишаються практично всi ризики i вигоди вiд
володiння активом, класифiкується як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладаннi
договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi орендованого активу i визнаються
протягом строку оренди пропорцiйно доходу вiд оренди. Умовнi оренднi платежi визнаються як дохiд у
перiодi, в якому вони були нарахованi.
Визнання доходiв. Дохiд визнається тодi, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться
збiльшення економiчних вигод Компанiї, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд
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оцiнюється за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана, за виключенням знижок, податкiв на
реалiзацiю або мита. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:

Продаж електричної енергiї. Доходи визнаються за вирахуванням податкiв з продажу (ПДВ) пiсля передачi
електроенергiї споживачам, вiдповiдно до тарифiв, встановлених НКРЕ та обсягiв споживання.
Дохiд вiд оренди. Дохiд вiд операцiйної оренди майна облiковується за лiнiйним методом протягом
вiдповiдного строку оренди.
Визнання витрат. Витрати враховуються згiдно метода нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
складається з цiни придбання, витрат на транспортування, комiсiй з договорiв постачання та iнших
вiдповiдних витрат.
Винагороди працiвникам. Заробiтна плата, внески до державного пенсiйного фонду i фонду соцiального
страхування України, щорiчнi вiдпускнi i лiкарнянi, премiальнi нараховуються того року, в якому
вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї.
Податки. Поточний податок на прибуток. Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний i
попереднiй перiоди оцiнюються в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд
податкових органiв). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових
ставок (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на звiтну дату. Поточний
податок на прибуток Компанiї розраховується вiдповiдно до українського податкового
законодавства й визначається на основi оподатковуваного прибутку i витрат, вiдображених у податковiй
декларацiї Компанiї. Починаючи з 1 квiтня 2014 року ставка податку на прибуток в Українi становить 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток. Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом
балансових зобов’язань за усiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв та
зобов’язань для цiлей фiнансового облiку i вартiстю, що враховується у податковому облiку.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, окрiм
випадкiв, коли:
• вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу чи
зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є об’єднанням бiзнесу, i яке на момент здiйснення операцiї не
впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток;
• вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi
компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати
розподiл у часi зменшення тимчасової рiзницi, або iснує значна вiрогiднiсть того, що тимчасова рiзниця не
буде зменшена в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма неоподатковуваними тимчасовими рiзницями i
перенесенням на наступнi перiоди невикористаних податкового кредиту i податкових збиткiв, якщо iснує
вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна застосувати неоподатковувану
тимчасову рiзницю, а також використовувати невикористанi податковий кредит i податковi збитки,
перенесенi на наступнi перiоди, окрiм випадкiв, коли:
• вiдстрочений податковий актив, що стосується неоподатковуваних тимчасових рiзниць, виникає в
результатi первiсного визнання активу або зобов’язання в господарськiй операцiї, що не є об’єднанням
бiзнесу, та який на момент здiйснення операцiї не впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на
оподатковуваний прибуток чи збиток;
• вiдносно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi i асоцiйованi
компанiї, а також iз часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки
якщо iснує вiрогiднiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий
оподатковуваний прибуток, вiдносно якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й зменшується,
якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би
реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу.
Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й визнаються тодi,
коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть
реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, застосування яких
очiкується при реалiзацiї активу або погашеннi зобов’язання, на основi податкових ставок i положень
податкового законодавства, що дiють, або оголошених (i практично прийнятих) на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi капiталу,
визнається у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або збиткiв.
Вiдстроченi податковi активи i вiдстроченi податковi зобов’язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi
повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових
зобов’язань, якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом
на той самий суб’єкт господарювання.
Податок на додану вартiсть. Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на

додану вартiсть (ПДВ), крiм таких випадкiв:
3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження)
• ПДВ, що виникає при придбаннi активiв чи послуг, не вiдшкодовується податковим органом; в такому
разi ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статтi, залежно вiд
обставин;
• дебiторська i кредиторська заборгованiсть вiдображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому,
включається до дебiторської або кредиторської заборгованостi, вiдображеної в звiтi про фiнансовий стан.
Згiдно Податкового кодексу України базову ставку ПДВ встановлено у розмiрi 20%.
Прибуток на акцiю. Базовий розмiр прибутку на одну акцiю розрахований шляхом дiлення чистого
прибутку за перiод, який пiдлягає розподiлу мiж власниками звичайних акцiй (прибуток за перiод мiнус
дивiденди, виплаченi на привiлейованi акцiї), на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй, якi перебували
в обiгу. Кiлькiсть зазначених акцiй у 1 пiврiччi 2016 року складала 5 991 617.
4 Суттєвi облiковi судження та оцiнки
Складання фiнансової звiтностi Компанiї згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва суджень, оцiнок та
припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов’язань, а
також розкриття iнформацiї про умовнi зобов’язання на звiтну дату. Однак невизначенiсть щодо цих
припущень та оцiнок може призвести до необхiдностi суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та
зобов’язань, якi зазнають впливу в майбутньому.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi
оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих
коригувань до балансової вартостi активiв протягом наступного фiнансового року:
Резерв сумнiвної заборгованостi. Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на
предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при
оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв, i
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює
змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу змiну в
статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну державних чи мiсцевих
економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи.
Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з
аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами
дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при
коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних
обставин.
Податкове та iнше законодавство. Українське податкове законодавство та регулятивна база, зокрема
валютний контроль та митне законодавство, продовжують розвиватися. Законодавчi та нормативнi акти не
завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами
державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є
незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть
Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi
законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Водночас iснує ризик того, що операцiї та правильнiсть тлумачень, якi не були оскарженi регулятивними
органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому. Однак цей ризик значно зменшується з
плином часу. Визначення сум та ймовiрностi негативних наслiдкiв можливих незаявлених позовiв не є
доцiльним.
Первинне визнання операцiй з пов'язаними сторонами. В ходi звичайної дiяльностi Компанiя проводить
операцiї з пов'язаними сторонами. Вiдповiдно до вимог МСБО 39, фiнансовi iнструменти при первинному
визнаннi повиннi визначатися за справедливою вартiстю. При визначеннi того, чи проводилися операцiї по
ринкових або неринкових процентних ставках, використовуються професiйнi судження, якщо для таких
операцiй немає активного ринку. Основою для таких суджень є цiни для подiбних операцiй мiж
незв'язаними сторонами i аналiз ефективної процентної ставки.
5 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй
Наступнi новi стандарти та змiни, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї та були прийнятi
Європейським Союзом, вперше дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї
дати, але не мають суттєвого впливу на цю фiнансову звiтнiсть:
• КТМФЗ «Обов’язковi платежi» (випущений 20 травня 2013 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 17 червня 2014 року або пiсля цiєї дати).
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2011-2013 рр. (випущенi 12 грудня 2013; застосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати).
5 Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй (продовження)
Наступнi новi стандарти, що мають вiдношення до фiнансової звiтностi Компанiї, були випущенi, але не
прийнятi Європейським Союзом або не дiють у фiнансовому роцi, починаючи з 1 сiчня 2015 року або пiсля
цiєї дати:
• МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» (випущений 28 травня 2014; застосовується до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (випущений 24 липня 2014 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати);
• МСФЗ 16 «Оренда» (випущений 13 сiчня 2016 року; застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з
1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 27: Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi (випущенi 12 серпня 2014 року;
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 1: Iнiцiатива з розкриття (випущенi 18 грудня 2014 року; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2012-2014 рр. (випущенi 25 вересня 2014; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 16 та МСБО 38: Уточнення прийнятних методiв зносу та амортизацiї (випущенi 12 травня
2014 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати);
• Змiни в МСБО 19: Виплати працiвникам: внески спiвробiтникiв (випущенi 21 листопада 2013 року;
застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 року або пiсля цiєї дати);
• Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2010-2012 рр. (випущенi 12 грудня 2013; застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 лютого 2015 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
Залишки за операцiями зi пов’язаними сторонами (до вирахування резерву пiд зменшення корисностi) були
такими:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня
2015 р.
Оборотнi активи
Торгова дебiторська заборгованiсть, та iнша дебiторська заборгованiсть 16 557 14 652
Грошовi кошти та їх еквiваленти 695 563
Поточнi зобов’язання
Торгова кредиторська заборгованiсть та iнша заборгованiсть (6 538) (12 408)
Поточна частина реструктурованої кредиторської заборгованостi перед пов’язаними сторонами (у т.ч.
безпроцентна фiнансова допомога) (79 068) (73 754)
Довгостроковi зобов’язання
Реструктурована кредиторська заборгованiсть перед iншими пов’язаними сторонами (у т.ч. безпроцентна
фiнансова допомога) - (15 510)
За рiк, що закiнчився 31 грудня, операцiї Компанiї зi пов’язаними сторонами, що є окремо суттєвими,
включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня
2015 р.
Продаж електроенергiї iншим пов’язаними сторонам 2 645 960 2 462 611
Винагорода ключового управлiнського персоналу Компанiї
Винагорода виплачена ключовому управлiнському персоналу за пiврiччя, що закiнчилося 30 червня 2016
року, склала 154 тис. грн., на 30 червня 2015 року 181 тис. грн.
7 Примiтки до балансу
Рядок 1000 Залишкова вартiсть нематерiальних активiв
Змiни у балансовiй вартостi нематерiальних активiв були такими:
В тисячах гривень Первiсна вартiсть Накопичена амортизацiя Чиста балансова вартiсть
Надходження / (амортизацiйнi вiдрахування) за 2015 рiк 202 (6 677) (6 475)
На 31 грудня 2015 р. 30 895 (24 552) 6 343
Надходження / (амортизацiйнi вiдрахування) за 1 пiврiччя 2016 р. (2 145) (2 145)
На 30 червня 2016 р. 30 895 (26 697) 4 198
Рядок 1005 Незавершенi капiтальнi iнвестицiї, рядок 1010 Залишкова вартiсть основних засобiв

Змiни у балансовiй вартостi основних засобiв та незавершеного будiвництва протягом 1 пiврiччя 2016 року
були такими:
В тисячах гривень Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої Електротех-нiчне, силове та iнше обладнання
Меблi та iнвентар, офiсна технiка, транспорт та iншi основнi засоби Незавершене капiтальнi iнвестицiї
Всього
На 01 сiчня 2015 р.
Первiсна вартiсть 2 215 545 1 264 322 457 016 69 452 4 006 335
Накопичена амортизацiя (721 435) (480 879) (414 957) - (1 617 271)
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2015 р. 1 494 110 783 443 42 059 69 452 2 389 064
Надходження 78 451 82 221 44 549 146 619 351 840
Трансфери 27 619 7 844 4 246 (39 709) Вибуття (501) (700) (6) - (1 207)
Переоцiнка 156 882 160 490 57 681 (10 665) 364 388
Амортизацiйнi вiдрахування (200 104) (121 886) (55 643) - (377 633)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 1 556 457 911 412 92 886 165 697 2 726 452
На 31 грудня 2015 р.
Первiсна вартiсть 1 648 337 981 967 500 901 165 697 3 296 902
Накопичена амортизацiя (91 880) (70 555) (408 015) - (570 450)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2015 р. 1 556 457 911 412 92 886 165 697 2 726 452
На 01 сiчня 2016 р.
Первiсна вартiсть 1 648 337 981 967 500 901 165 697 3 296 902
Накопичена амортизацiя (91 880) (70 555) (408 015) - (570 450)
Чиста балансова вартiсть на 01 сiчня 2016 р. 1 556 457 911 412 92 886 165 697 2 726 452
Надходження 32 005 71 675 16 082 65 095 184 857
Трансфери 51 329 10 689 14 048 (76 066) Вибуття - - - - Переоцiнка - - - - Амортизацiйнi вiдрахування (99 144) (55 164) (28 209) - (182 517)
Чиста балансова вартiсть на 30 червня 2016р. 1 540 647 938 612 94 807 154 726 2 728 792
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На 30 червня 2016 р.
Первiсна вартiсть 1 731 515 1 064 273 527 312 154 726 3 477 826
Накопичена амортизацiя (190 868) (125 661) (432 505) - (749 034)
Чиста балансова вартiсть на 30 червня 2016р. 1 540 647 9
938 612 94 807 154 726 2 728 792
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1, Компанiя обрала вiдображення основних засобiв за справедливою вартiстю
на дату початку застосування МСФЗ та використання такої справедливої вартостi як умовної вартостi на
цю дату.
Справедлива вартiсть основних засобiв переважно визначена за амортизованою вартiстю замiщення.
Рядок 1101 Виробничi запаси, рядок 1102 Незавершене виробництво, рядок 1104 Товари
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 року запаси включали:
В тисячах гривень 31 червня 2016р. 31 грудня 2015р.
Запчастини i витратнi матерiали 44 500 39 335
Товари для продажу 1 867 2 064
Усього 46 367 41 399
Станом на 30 червня 2016 року товарно-матерiальнi запаси показанi за вирахуванням знецiнення на
застарiлi ТМЦ в сумi 15 161 тис. гривень (на 30 червня 2015 року – 17 007 тис. гривень).
Рядок 1125 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 року торгова дебiторська заборгованiсть включала:
В тисячах гривень 30 червня 2016р. 31 грудня 2015р.
Дебiторська заборгованiсть за електроенергiю 2 056 364 1 722 825
Поточна частина реструктуризованої торгової дебiторська заборгованiсть за електроенергiю 178 271 200
374
Дебiторська заборгованiсть за передачу електроенергiї iншим постачальникам електроенергiї 664 664
Iнша дебiторська заборгованiсть 5 305 3 145

2 240 604 1 927 008
Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (1 114 193) (879 876)
Усього 1 126 411 1 047 132
Дебiторська заборгованiсть за передачу електроенергiї iншим постачальникам електроенергiї включає
заборгованiсть за постачання електроенергiї в мережi iнших лiцензiатiв iз передачi та постачання
електроенергiї, якi працюють на територiї Днiпропетровської та сумiжних областей.
Рух за статтями резерву пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi є таким:
В тисячах гривень Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi
На 1 сiчня 2015 р. (548 927)
Використано 101 553
Нараховано за рiк (432 502)
На 31 грудня 2015 р. (879 876)
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На 1 сiчня 2016 р. (879 876)
Використано 64 900
Нараховано за рiк (299 217)
На 30 червня 2016 р. (1 114 193)
Станом на 30 червня 2016 р. аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення за
вирахуванням резерву пiд зменшення корисностi є таким:
Всього Непрострочена та незнецiнена Прострочена, та iндивiдуально знецiнена
1 рiк
30 червня 2016 р. 1 126 411 290 722 835 689 31 грудня 2015 р. 1 047 132 340 454 706 678 Рядок 1165 Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 р. грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016р.
31 грудня 2015р.
Грошовi кошти з обмеженим використанням - Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 66 511 55 074
Банкiвськi депозити у гривнях 546 886
Валютний рахунок у євро - Грошовi кошти в касi - Усього 67 057 55 960
За банкiвськими депозитами нараховуються проценти за плаваючою ставкою, залежно вiд середньоденного
залишку грошових коштiв за диференцiйованою ставкою 4% рiчних.
Компанiя валютних кредитiв, фiнансової допомоги у валютi не отримувала на протязi 1 пiврiччя 2016 року.
Строковi депозити включають кошти на депозитi в АТ «Ощадбанк». Станом на 30 червня 2016 року,
Компанiя мала залишок за цим депозитом у розмiрi 546 тис. грн.
Рядок 1400 Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 року, зареєстрований статутний капiтал Компанiї
складався з 5 991 617 звичайних акцiй номiнальною вартiстю 10 грн. кожна. Одна акцiя дає право одного
голосу.
Рядок 1405 Капiтал у дооцiнках
Станом на 30 червня 2016 року капiтал у дооцiнках становить 843 542 тис. грн., нараховано амортизацiї у 1
пiврiччi 2016 року в розмiрi 57 145 тис. грн.
Рядок 1420 Нерозподiлений прибуток
Станом на 30 червня 2016 року нерозподiленi прибутки накопиченi за попереднi роки становлять 1 004 337
тис. грн. У 1 пiврiччi 2016 роцi Компанiя отримала 34 521 тис. грн. прибутку.
Рядок 1515 Iншi довгостроковi зобов'язання, рядок 1610 Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть у сумi 791 186 тис. грн. (загальна сума – 964 637 тис. грн.)

включає чисту приведену вартiсть зобов’язань, що виникли за поставками Компанiї електричної енергiї ДП
“Енергоринок”, оператором оптового ринку електроенергiї. Ця кредиторська заборгованiсть пiдлягає
погашенню згiдно з графiком платежiв, визначеним угодами з ДП “Енергоринок” та судовими
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рiшеннями. Реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть пiдлягає погашенню у 2016–2021
роках.
В тисячах гривень 30 червня 2016р. 31 грудня 2015р.
Довгостроковi зобов’язання
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед ДП “Енергоринок” 283 916 267 174
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед iншими - 3 439
Усього 283 916 270 613
Короткостроковi зобов’язання
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед ДП “Енергоринок” 428 202 495 930
Реструктуризована кредиторська заборгованiсть перед iншими 79 068 85 628
Усього 507 270 581 558
Реструктурована торгова кредиторська заборгованiсть не передбачає номiнальної процентної ставки i
дисконтується до її чистої приведеної вартостi з використанням ефективної процентної ставки, що на дату
реструктурування приблизно дорiвнює дiючим нормам доходностi фiнансових iнструментiв, що мають в
основному такi самi умови та характеристики, включаючи якiсть кредитiв, залишковий строк погашення з
фiксованою договiрною ставкою, залишковий строк погашення основної суми, а також валюту.
Реструктуризованi зобов’язання були дисконтованi до приведеної вартостi з використанням процентних
ставок 14,8%-19,3%.
Рядок 1615 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 року торгова кредиторська заборгованiсть включала:
В тисячах гривень 30 червня 2016р. 31 грудня 2015р.
Електроенергiя – до сплати ДП «Енергоринок» 268 872 Передача електричної енергiї через мережi третiх осiб 45 159 34 821
Основнi засоби 26 865 64 548
Запчастини та витратнi матерiали 25 159 70 615
Роботи i послуги 16 694 25 874
Iнша кредиторська заборгованiсть 869 1 655
Усього 383 618 197 513
Рядок 1620 Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 року iншi податки до сплати включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016р. 31 грудня 2015р.
Податок на прибуток 51 537 80 981
Податок на додану вартiсть 548
Iншi податки 8 471 5 524
Усього 60 556 86 505
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Рядок 1690 Iншi поточнi зобов'язання
Станом на 31 грудня 2015 року та 30 червня 2016 року iншi поточнi зобов’язання включали:
В тисячах гривень 30 червня
2016 р. 31 грудня 2015р.
Фiнансова допомога - Iншi поточнi зобов’язання 15 967 31 143
З податкових розрахункiв 112 316 7 757
По рiшенню суду 647 733
Усього 128 930 39 633
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Рядок 2000 Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Доходи включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Реалiзацiя електричної енергiї 12 515 459 10 745 405

Усього 12 515 459 10 745 405
Рядок 2050 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включала:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Електрична енергiя, придбана у ДП “Енергоринок”
для перепродажу споживачам 11 521 316 9 862 647
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 259 582 277 733
Амортизацiя 183 916 201 023
Вартiсть передачi електроенергiї через мережi третiх осiб 64 092 48 616
Ремонт i обслуговування основних засобiв 30 868 23 267
Обслуговування iнформацiйних мереж 16 644 11 879
Мiсцевi податки та iншi збори 24 586 5 913
Iншi витрати 45 518 42 256
Усього 12 146 522 10 473 334
Рядок 2120 Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Дохiд вiд реалiзацiї робiт та послуг 37 121 33 554
Штрафи та пенi отриманi 24 059 18 012
Дохiд вiд вибуття запасiв та iнших оборотних, необоротних активiв 3 745 5 100
Дохiд вiд безкоштовно отриманих оборотних активiв 92 1 062
Iншi доходи 1 868 1 694
Усього 66 885 59 422
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Рядок 2130 Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Витрати на персонал та вiдповiднi нарахування 30 242 24 975
Витрати на утримання примiщень та обладнання 1 521 896
Амортизацiя 313 364
Обслуговування iнформацiйних мереж 2 087 1 593
Iншi витрати 4 238 5 043
Усього 38 401 32 871
Рядок 2180 Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Собiвартiсть реалiзованих робiт, послуг 12 343 11 894
Собiвартiсть реалiзованих основних засобiв, запасiв 2 247 840
Утримання соцiальних активiв 429 370
Створення резерву сумнiвних боргiв 234 551 273 355
Нарахованi штрафи та пенi 758 16 105
Iншi витрати 14 712 13 068
Усього 265 040 315 632
Рядок 2220 Iншi фiнансовi доходи
Фiнансовi доходи включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Доход при первiсному визнаннi довгострокової кредиторської заборгованостi 164 935
Нарахування умовних вiдсоткiв на поточну вартiсть реструктуризованої
дебiторської заборгованостi 13
22 775 84 199
Отриманi банкiвськi вiдсотки 5 586 3 269
Всього 28 361 252 403
Рядок 2240 Iншi доходи
Iншi доходи включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.

Дохiд вiд курсової рiзницi 549
Iншi доходи 1 828 3 940
Всього 1 828 4 489
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Рядок 2250 Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати включали:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Нарахування умовних вiдсоткiв на поточну вартiсть реструктуризованої
кредиторської заборгованостi 63 935 72 041
Банкiвськi вiдсотки - Витрати при первiсному визнаннi довгострокової дебiторської заборгованостi - 102 152
Iншi витрати 4 589 Усього 68 224 174 193
Рядок 2300 Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi
Податок на прибуток включав:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Податок на прибуток, застосовний до прибутку за пiврiччя
Поточний податок на прибуток 75 978
Вiдстрочений податок -16 161 58 414
Всього податку на прибуток 59 817 58 414
1 сiчня 2011 року набув чинностi новий Податковий кодекс. Серед iншого, вiн передбачає поетапну змiну
ставок податку на прибуток пiдприємств з 25% на 16% протягом 2011-2016 рокiв. Починаючи з 1 квiтня
2014 року, застосовна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становить 18 %.
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Код рядка
30 червня
2016 р. 30 червня
2015 р.
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 321 239 176 848
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 (310 139) (90 244)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 (3) (78 339)
Залишок коштiв на кiнець року 3415 67 057 43 132
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Рядок 4100 Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод:
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 34 521 6 490
Усього 34 521 6 490
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Вплив Уряду на полiтику встановлення тарифiв
Операцiї Компанiї та її фiнансовий стан надалi зазнаватимуть впливу полiтичних змiн в Українi, в тому
числi впровадження iснуючих i майбутнiх правових i податкових нормативних актiв.
Юридичнi аспекти
У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя є об’єктом судових позовiв i претензiй. Коли ризик
вибуття ресурсiв, пов’язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався iмовiрним та сума
такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Компанiя вiдповiдним чином включила такi вибуття до звiту
про сукупний дохiд. Якщо керiвництво Компанiї оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума
такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Компанiя не створює резерву пiд умовнi зобов’язання.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльностi Компанiї може завдавати шкоди навколишньому середовищу.
Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та постiйно
переглядаються. По мiрi визначення зобов’язань вони негайно визнаються. Потенцiйнi зобов’язання, що

можуть виникнути в результатi суворiшого застосування iснуючих нормативно-правових актiв, позовiв
громадян або змiн у законодавствi чи нормативно-правових актах, наразi неможливо оцiнити, однак вони
можуть бути досить суттєвими. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування законодавства не
iснує суттєвих зобов’язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у
фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
Страхування
Станом на 30 червня 2016 та 30 червня 2015 рокiв Компанiя не укладала суттєвих договорiв страхування
майна та вiдповiдальностi.
12 Управлiння ризиками: цiлi та полiтика
Пiдхiд Групи ДТЕК, до якої належить Товариство, до ризик-менеджменту передбачає комплексну систему
внутрiшнього контролю та управлiння ризиками, засновану на стратегiчному та поточному плануваннi. У
складi органiзацiйної структури Групи функцiонує Департамент з внутрiшнього контролю та управлiння
ризиками. Функцiя ризик-менеджменту представлена в Групi як на рiвнi корпоративного центру, так i на
рiвнi пiдприємств.
Пiдходи до управлiння ризиками унiфiкованi i iдентичнi на всiх пiдприємствах (єдиний пiдхiд до оцiнки та
аналiзу ризикiв, єдинi принципи страхування, єдинi вимоги до системи внутрiшнього контролю в
процесах). Група систематично виявляє i оцiнює ризики, що впливають на досягнення стратегiчних та
операцiйних цiлей, оцiнка ризикiв також може додатково проводитись у випадках суттєвих змiн
зовнiшнього середовища або стратегiї. Менеджмент поiнформований i розумiє, як ризики впливають на
досягнення цiлей пiдприємств та Групи в цiлому. Усi рiшення приймаються з урахуванням iснуючих i
потенцiйних загроз i можливостей.
Товариство придiляє особливу увагу монiторингу i мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв - реалiзуються
програми зi зниження операцiйних витрат i пiдвищенню ефективностi виробничих процесiв, розроблено
плани лiквiдацiї аварiйних ситуацiй.
В областi операцiйної дiяльностi прiоритетним є управлiння ризиками, пов'язаними з охороною працi,
навколишнього середовища, забезпеченням безперебiйної дiяльностi.
З метою зниження наслiдкiв реалiзацiї операцiйних ризикiв активно використовується страхування. У
Компанiї розроблена концепцiя страхового захисту, реалiзацiю якої централiзовано для всього бiзнесу
здiйснює пiдроздiл, що забезпечує єдиний методологiчний пiдхiд при взаємодiї зi страховим ринком i
дозволяє оптимiзувати величину страхових вiдрахувань.
Система страхування забезпечує захист iнтересiв включає добровiльне страхування (страхування майна,
покриття збиткiв у разi перерви виробничої дiяльностi, КАСКО тощо), а також виконання вимог з
обов'язкових видiв страхування. При органiзацiї страхового захисту враховується повнота покриття,
оптимальнiсть умов страхування та надiйнiсть розмiщення ризикiв.
Полiтичнi та макроекономiчнi ризики
Податкове навантаження: Цей ризик є притаманним для Товариства, зростання податкового навантаження
може привести до змiни фiнансових результатiв дiяльностi емiтента, зокрема зменшення чистого прибутку,
оборотного капiталу, що в подальшому може негативно вплинути на iнвестицiйнi програми Товариства i,
як наслiдок, завадити реалiзацiї програм соцiального партнерства, екологiчних заходiв тощо. Основним
нормативним документом, регламентуючим дiяльнiсть емiтента у податковому просторi є Податковий
Кодекс України за повним виконанням якого пильно стежать окремi пiдроздiли Товариства.
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Ризики, пов’язанi з невизначенiстю регуляторного середовища для дiяльностi: У зв’язку iз високим рiвнем
регуляторного упорядкування дiяльностi Товариства, зазначений ризик є значним. Несвоєчасна пiдготовка
роз’яснювальних документiв по окремим питанням при прийняттi нових законiв щодо господарської
дiяльностi суб’єктiв господарювання призводить до невизначеностi регуляторного середовища при тому,
що виробничий процес Компанiї є безперервним.
Ризики, пов’язанi iз полiтичною нестабiльнiстю: У звiтному перiодi ризики, пов’язанi iз полiтичною
нестабiльнiстю, мали значний вплив на Товариство. Але, незважаючи на всi перешкоди i завдяки
своєчасним заходам з управлiння ризиками, Товариство змогло забезпечити безперебiйну дiяльнiсть.
Ризики, пов’язанi iз рецесiєю чи зниженням темпiв економiчного розвитку: Зниження темпiв економiчного
розвитку може мати негативнi наслiдки, зокрема, завадити реалiзацiї проектiв подальшого розвитку
стратегiї модернiзацiї виробничих об’єктiв Товариства, привести до зменшення обсягiв виробництва i, як
наслiдок, збiльшення собiвартостi продукцiї.
Ризики, пов’язанi iз зростанням iнфляцiї чи зниження впевненостi споживачiв у майбутньому: При
складаннi фiнансового плану витрати враховуються з урахуванням коефiцiєнтiв iнфляцiї.
Ризики, пов’язанi з неефективною судовою системою: Змiн у факторах ризику протягом звiтного перiоду не

було. До ризикiв, пов’язаних з неефективною судовою системою Товариства вiдносяться:
- суб'єктивне оцiнювання судом доказiв по справi;
- неоднозначне трактування судами рiзних iнстанцiй норм матерiального права та порушення норм
процесуального права;
- змiна судової практики.
Податковi ризики: За оцiнкою керiвництва, станом на 30 червня 2016 та на 30 червня 2015 рокiв, Компанiя
не була стороною жодного суттєвого судового розгляду з податкових питань, по яким необхiдно було б
розкрити умовнi зобов’язання.
Ризики, пов’язанi з фiнансовими iнструментами
Основнi фiнансовi iнструменти Компанiї включають дебiторську та кредиторську заборгованiсть,
процентнi кредити та позики, грошовi кошти та їх еквiваленти. Основна цiль цих фiнансових iнструментiв –
забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi iншi фiнансовi активи i зобов’язання,
такi як iнша дебiторська та iнша кредиторська заборгованiсть, що виникають безпосередньо у ходi
операцiйно-господарської дiяльностi Компанiї.
Основнi ризики, притаманнi фiнансовим iнструментам Компанiї ризик лiквiдностi, кредитний ризик та
процентний ризик. Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче. Компанiя не зазнає
валютного ризику. Компанiя не зазнає процентного ризику, оскiльки процентна ставка за вiдновлювальною
кредитною лiнiєю Компанiї не має змiнної частини i не прив’язана до будь-якої референтної ставки. На 30
червня 2016 року баланс за кредитом дорiвнює нуль.
Ризик лiквiдностi
Задачею Компанiї є пiдтримання безперервностi та гнучкостi фiнансування шляхом використання умов
кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик.
Компанiя аналiзує свої активи та зобов’язання за їх строками погашення та планує свою лiквiднiсть
залежно вiд очiкуваних строкiв виконання зобов’язань за вiдповiдними iнструментами.
У таблицi нижче наведено строки погашення фiнансових зобов’язань Компанiї станом на 30 червня на
основi контрактних платежiв:
30 червня 2016 р. До 6
мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 – 3
рокiв 3 – 6
рокiв Понад 6 рокiв Всього
Реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть 476 672 26 302 415 143 46 520 964 637
Торгова кредиторська заборгованiсть 383 618 383 618
Фiнансова допомога - Iнша кредиторська заборгованiсть та нарахованi зобов’язання -69 363 69 363
Усього 929 653 26 302 415 143 46 520 1 417 618
30 червня 2015 р. До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 – 3 рокiв 3 – 6 рокiв Понад 6 рокiв Всього
Реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть 54 332 - 994 231 473 070 1 521 633
Торгова кредиторська заборгованiсть 613 772 613 772
Фiнансова допомога 17 000 17 000
Iнша кредиторська заборгованiсть та нарахованi зобов’язання -84 892 84 892
Всього 769 996 - 994 231 473 070 2 237 297
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Для зниження ризику лiквiдностi здiйснюється диверсифiкацiя в розрiзi контрагентiв та оптимiзацiя умов
договорiв у частинi термiнiв оплати, реалiзуються програми зi зниження операцiйних витрат (якi, в тому
числi, ведуть до пiдвищення ефективностi процесiв Товариства).
Зниження впливу даного ризику також досягається шляхом пiдтримки заданого рiвня абсолютної
лiквiдностi. У Компанiї запроваджено механiзм планування та управлiння рухом грошових коштiв, який
дозволяє оперативно реагувати на змiни у зовнiшньому i внутрiшньому середовищi.
Кредитний ризик
Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно наражають Компанiю на значну концентрацiю кредитного ризику,
переважно включають торгову дебiторську заборгованiсть, авансовi платежi та iншi оборотнi активи.
Торгова дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв пiд безнадiйну заборгованiсть.
Компанiя не вимагає застави за фiнансовими активами.
Кредитний ризик Компанiї вiдслiдковується й аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво
Компанiї вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi активiв.
Кредитний ризик, притаманний iншим фiнансовим активам Компанiї, якi включають грошовi кошти та їх
еквiваленти, здебiльшого виникає внаслiдок неспроможностi контрагента розрахуватися за своїми

зобов’язаннями перед Компанiєю. Сума максимального розмiру ризику в таких випадках дорiвнює
балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових iнструментiв.
Управлiння ризиком недостатностi капiталу
Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати
функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших
зацiкавлених осiб, а також забезпечити фiнансування поточних операцiйних потреб, капiтальних вкладень
та стратегiї розвитку Компанiї.
Компанiя контролює капiтал, застосовуючи коефiцiєнт платоспроможностi, що являє собою чисту
заборгованiсть, подiлену на сумарний капiтал плюс чиста заборгованiсть. Компанiя включає до складу
чистої заборгованостi процентнi кредити та позики, торгову кредиторську заборгованiсть, авансовi платежi,
отриманi вiд замовникiв, iншу кредиторську заборгованiсть та нарахованi зобов’язання за вирахуванням
грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Капiтал включає власний капiтал.
В тисячах гривень 30 червня 2016 р. 30 червня 2015 р.
Поточна та реструктуризована торгова кредиторська заборгованiсть 1 174 804 1 519 017
Авансовi платежi, отриманi вiд замовникiв 1 087 486 613 772
Iнша кредиторська заборгованiсть та нарахованi зобов’язання 111 149 148 819
Мiнус: грошовi кошти та їх еквiваленти (67 057) (43 132)
Чиста заборгованiсть 2 306 382 2 238 476
Всього капiтал 1 891 634 1 494 869
Капiтал i чиста заборгованiсть 4 203 036 3 723 877
Коефiцiєнт платоспроможностi 55% 60%
Валютний ризик
Компанiя здiйснює основну дiяльнiсть в Українi. Вiдповiдно, валютний ризик, на який вона наражається,
обмежений позиковими коштами, якi деномiнованi в євро або прив’язанi до євро. Основнi негативнi
наслiдки впливу свiтової фiнансової кризи на економiку України полягають у зменшеннi притоку капiталу
та скороченнi попиту на продукцiю українського експорту. Цi фактори у поєднаннi iз зростаючою
внутрiшньою нестабiльнiстю в країнi призвели до волатильностi валютного ринку та спричинили суттєве
падiння гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют. Керiвництво контролює цей валютний ризик,
але Компанiя не хеджує свої валютнi позицiї у євро.
У таблицi далi показана чутливiсть прибутку або збитку та капiталу до обґрунтовано можливих змiн
обмiнних курсiв на звiтну дату по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї при незмiнностi решти
змiнних.
Ризик був розрахований лише для монетарних залишкiв у валютах, iнших нiж функцiональна валюта
Компанiї.
12 Управлiння ризиками: цiлi та полiтика (продовження)
На 30 червня 2016 р. На 30 червня 2015 р.
У тисячах гривень Вплив на прибуток чи збиток Вплив на капiтал Вплив на прибуток чи збиток Вплив на
капiтал
Змiцнення євро на 25% (у 2014 роцi – на 25%) (190) (190) (163) (163)
Послаблення євро на 25% (у 2014 роцi – на 25%) 190 190 163 163
Таким чином, для ефективного управлiння ризиками Компанiя:
- Регулярно виявляє i оцiнює ризики, що впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей.
- Забезпечує прийняття рiшень з урахуванням їх потенцiйних ризикiв
- Вибирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику i вартiсть
заходiв щодо їх управлiння
- Здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками
- Застосовує страхування ризикiв, управляти якими всерединi Груп нерацiонально або неможливо
13 Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Розрахункова справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв визначається з урахуванням рiзної ринкової
iнформацiї та вiдповiдних методик оцiнки. Однак для проведення такої оцiнки необхiдно обґрунтоване
судження при тлумаченнi ринкової iнформацiї. Вiдповiдно, такi оцiнки не завжди виражають суми, якi
Компанiя може отримати в iснуючiй ринковiй ситуацiї.
Балансова вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв, торгової та iншої дебiторської та кредиторської
заборгованостi майже дорiвнює їх справедливiй вартостi у зв’язку з короткостроковiстю погашення цих
iнструментiв.

Iєрархiя джерел оцiнки справедливої вартостi
Компанiя використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв i
розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:
1-й рiвень: котирування (неcкоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи зобов’язань;
2-й рiвень: iншi методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу
вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано.
3-й рiвень: методи, данi в основi яких, що мають значний вплив на вiдображувану справедливу вартiсть, не
є спостережуваними на ринку.
Для оцiнок i розкриттiв в данiй звiтностi справедлива вартiсть визначається згiдно МСФЗ 13 «Оцiнка
справедливої вартостi», за винятком iнструментiв, на якi розповсюджується МСФЗ 2, орендних угод,
врегульованих МСФЗ 17, а також оцiнок, порiвняних, але не рiвних справедливiй вартостi .
14 Подiї пiсля дати балансу
Компанiя планує на протязi 2016 – 2017 рокiв змiнити органiзацiйну структуру шляхом лiквiдацiї
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Керiвник Кухтiй В.Ю.
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