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ЮF'Парпrарсько
товарtсtво'ПКо'

Т08 "ПapTrrepcbкe тоааристао "АКо"
вул. flсельна, 1, м. ýнiпропетровсьх
yxpaiHa, il9023

тел./Фаfitl t38 {0И:} 31 69 19
e-mall: infoФako-audlt.corn.la
lnt€mýt: www.ako-audlt.cýlý.ua

3BiT незалежних аудиторiв
Дкцiонерам Публiчного акцiонерного товариства "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" та

Нацiональнiй комiсii з цiнних паперiв та фондового ринку:

Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "ЖитомироблеНеРГО"
Код €,ЩРПОУ - 22048622
Мiсцезнаходження - вул. Пушкiнська, буд. 3218, м. Житомир, Житомирська обл., 10008

flaTa державноi реестрацii- 20 грудня 1999 року

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "ЕнерГОпостачалЬНа

компанiя "Житомиробленерго" (далi - Компанiя), що дода€ться, яка включае звiт про фiНансовиЙ стаН

Компанii на 31 грудня 201_5 року i звiт про сукупнi прибрки та збитки, звiт про змiни у власному капiТаЛi

та звiт про рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену даry, стислиЙ Виклад сУтт€ВИх

облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.

ВiOповidальнiсmь управлiнськоzо пе рсоналу за фiнансову звimнiсmь

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiет фiнансовот звiтностi

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоj звiтностi та за такиЙ внррiшнiЙ контроль, якИЙ

управлiнський персонал визнача€ потрiбним для того, чlоб забезпечити складання фiнансовоi звiТНОСТi,

що не мiстить сутт€вих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

ВidповiOальнiсmь ayOumopo

Нашою вiдповiдальнiстю с висловлення думки lлодо цiеi фiнансовоi звiтностi на ocHoBi резУльтатiв
проведеного нами аудиry. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудИry. l-ti

стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання

аудиry для отримання достатньоi впевненостi, шо фiнансова звiтнiсть не мiстить сутт€вих викривлень.

Дудит передбачае виконання аудиторських процедур мя отримання аудиторських доказiВ ЩОДО СУМ i

розкритгiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, вкЛЮЧаючИ ОЦiНКУ

ризикiВ сутт€виХ викривленЬ фiнансовоi звiтностi внаслiдоК шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку

цих ризикiв, аудитор розгляда€ заходи внррiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного
подання суб'ектом господарювання фiнансовоi звiтностi, з метою розробки аудиторсЬкИХ ПроцеДУР, ЯКi

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки tцодо ефективностi внутрiшньоГО КОНТРОЛЮ

су6'екта господарювання. Аудит включа€ також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик,

прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання

фiнансовоi звiтностi.

ми вважаемо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази мя висловлення нашОi ДУМКИ.
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Вчсловлення dyMKu

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображае достовiрно, в ycix сутгевих аспектах фiнансовий стан
Публiчного акцiонерного товариства "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" станом на
З1 грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за piK, що закiнчився на зазначену
даry, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

Поясн ювqл ьн u il по ро ера ф

Не змiнюючи нашу думку, зверта€мо увагу на Примiтку 33 до фiнансовоi звiтностi, в якiй зазнача€ться,

що Компанiя веде свою дiяльнiсть в умовах полiтичноi та економiчноi кризи. L{i умови вказують на
iснування невизначеностi, яка може вплинути на здатнiсть Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на
безперервнiЙ ocHoBi. l-{я фiнансова звiтнiсть не включа€ коригування, якi б виникли, якби Компанiя не
могла продоВжувати свою дiяльнiсть в маЙбутньому. Про TaKi кориryвання буде повiдомлено, якщо вони
стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.

Олександр О. flовженко':'. ,- ,'. '

Аудитор / Генеральний директор

Сертифiкат аудитора серiя А Ns 003427, вiд 28 травня 1998 року
Подовжено TepMiH дii до 28 травня 2017 року

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Партнерське товариство "АКо", код за €ДРПОУ 31911511,
заресстроване 21 березня 2002 року виконавчим комiтетом,{нiпропетровськоi MicbKoT ради, номер запису
1 2Z4 120 0000 014472, свiдоцтво про державну ресстрацiю юридичноi особи серiя А00 Ns 4'l3175.
Вул. Богомаза,6уд, '188-В, кв, З'l , м.,{нiпропетровськ,49135, тел./факс (0562) 31-69-19.
Свiдоцтво про внесення в Реестр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги,
Ns 2906 вiд 23 квiтня 2002 року. TepMiH чинностi Свiдоцтва продовжено до 28 лютого 2017 року.
Свiдоцтво про проходження контролю якостi Ns 0256, видане згiдно рiшення АПУ вiд 05.07.2012 Np 252l4
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