
Щата фiк, мiсяць, число)

Пiдприемство Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостача"'rьна компапiя за СЩРПОУ

"Житомlл
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про суryпний дохh)
з& I Квартал 2014 р.

кодI
2014l04l0l

z2048622

Форма N2 Код за ЩКУЩГ-Т8Oб03l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1
1 3 4

2000 375 289 з72 999

Чuсmi заробленi сmраховi прел,tii 20 ]0

прелti i' пi dпuс aчi, в алова cyfula 20] ]

пр е 74i i', пе р е d aHi у пе ре сmр ахув ання 20l 2

з JI,\\H а р е з ер ву н е з ар о б л енuх пр е л,liЙ, в !!9 9 !!!у ! 20l з

iллiна часmкu переспхраховuкiв у резервi незаробленuх преJиiй 20]4

2050 ( з40 126 ( 347 748 )

чuсmi понесенi збumкu за сmраховufuхu вuплаmшv,u 2070

Валовий:
*-6wтгrк 2090 з5 163 25 25lt

збиток 2095 ( )
2105

Доrй (iu*раmu) Bid змiнu iHutLM сmражовuх резервiв 2110

зл,tiна iHu.lttX сmраховuХ резервiв, ВаЛОВа CYlyla 21]]
naxoBllKiB в iHluux сmDаховuх резервах 2112

2т20 14 268 22906
Iншi операцiйнt доходи

у mол4у чuслl:
doxid Bid зл'tiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2l21

оохп uid первiсноzо вltзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
oi l ъ с ъ tt о эо сп.о d апс ьк о i пlэ о dукuit

2]22

dохid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bio I Z I25
lопоdаmкування l

21з0 ( 70ll4 ) ( 5з7з )

2150 ( ) ( )Витрати на збут
2180 ( з827 ) 727з )T-,rri ппспяrтiйнl пr,тт-пяти

у mо74у чuслl:
вumраmu Bid зллiнu варmосmi akmuqiB, якi оцiнююmься за

справеdлuвою варmiсmю

2]в]

вumра*u Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх акmuвlв r

ri п ъr ъу о zо сп.о dапськ о i' поо dукцii'

2]82 l

Фi"а"со-"й результат вiд операцiЙноi дiяльностi:
прибr.гок 2190 | з8 590 35 511

2195 ( )

п 2200

iншi фiнансовi доходи 2220 l 65 1ii
224а
224 1

у mому чuслi:
doxid вid блаzоdiйноi' dополrоеu

бй""о, ".цr-"
2250 28 390 ) z 481

2z55 ( ) ( )
Втрати вlд }л{асп в капlт€lп1

2270 ( 771, ) ( z42

2275



додатка

Фiнансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 9 494 з2 893

збиток 2295 ) ( )

виmати (дохiд) з податку на гюибуток 2300 (з l l4) (7 960)

Прибl"юк (збиток) вiд гrрипиненоi дiяльностl пlсля
оподаткчван}UI

2305

2з50 6 зв0 24 9зз

збиток zз55 ) )

п. сукупни х

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
року

]"
1 3 4

Дооцiнка (vuiHKa) необоротнrтх активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMerrTiB 2405

Накопиченi K}pcoBi рiзницt 24lr0

Частка iншого сукупного доходу асоцiйоватrих та спiльних
пiдприсмств

24]l5

Iнший сукугrний дохiд 2445

Iнший сyкyпний дохiд до оподаткування 2450

Подаюк на прибуток. пов'язаний з irтшим сукупним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 та 2,tб0) 2465 6 380 249зз

й ло,

III. ЕлЕмЕнти оtIЕрА НИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DoKY

1 2 3 4

матерiальнi затрати 2500 |4 440 12 796

Виmати на оплатч Iтрац1 2505 49 7|6 42 657

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 |7 |96 14 591

Амоптизацй 25 15 27 808 27 1з8

[ншi операцiйнi витрати 2520 7 l97 |7 |75

Разом 2550 1 |6 357 114 з57

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ IIРИБУТКОВОСТI А

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана,rогiчний
перiол

попереднього
DокY

1 2 3 4

сере,tцlьорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простr,о< акцrй 2605

Чистий прибуток (збиток) на од}Iу просту акцlю 26l.0

Скориговаrпай чистий прибуток (збиток) на
олF{ч поостч акцiю 26I5

Дивiденди на одrtу просту акцiю 2650

и

Левицький Анатолiй Володимирович

Хойда Наталiя Гурiiвна

Керiвник

Головний бухгаптер



Додаток 1

до Нацiоншьноrc положенм (mаrцарry)
бJхштерськоrc облiку 1 "Зашьнi вимоm до фiнансовоi звiтноri"

[ата (рiц мiсяць, чfiсло)
Пiдприемотво
Територiя

Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачшьна компанiя l'Житомиробленерго''

ЖИТОМИРСЬКА
заеЩПОУ
заКоАТW

Адреоа, телефон вулиця Пушкiноька, буд, 3218, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМI
Одиниця вимiру: шо. грн. без деояткового знака (oKpiM роздirry IV Звiry про

40zo58
аIIоов1 результати ry про оукупний дохiд) (форма

Nэ2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеннями (отандартами) бJхгалтерського облiку
за мiжародними отандартами фiнаноовоi звiпrоотi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 березня 2014 р.

Форма Л!1 Код за Д(У l801001

Актив
Код

Dядка
I[a початок

звiтного пепiолч
На кiнець

звiтного пепiопу
l 2 3 4

[. Необоротнi активи
Немаreрiальнi активи 1000 "lI4 591

первlсна варт1оть 0(),| 7 839 9 870

накопиtIена амортизацrя 002 ,l I25 9 2,79

Незавершенi капiтальнi iнвеотицrr 005
(JoHoBH1 засоби 10 2222 559 222з 561

первlона вартlоть 1 з 954 4з4 3 978 160

зно0 |z 1 7з| 875 1 754 599

lнвеотицlйна Hep}xoMioTb 15

IlepBicHa варпоть iнвеотицiйноi HeplxoMocTi 16

Знос iнвеотицiйноi нерlхомоол

Щовгостроковi бiологiчнi активи 02о
l 1ервlона варпоть довгоотрокових бiологlчних активiв 21

Накопичена аморшзацiя довгоотрокових бiологiчних активiв 22

f{овгоотроковi фiнаноовi iнвеошцrI:
якi облiков}тогься за меlодом учасгi в капiталi
iнших пiдприемотв 10з0

iншi фiнаноовi iнвестицii 035 l45 з,lI 166 95з
Щовгоотрокова дебircроька заборгованiоъ 040 4 2з0 5 042
tJlдотроченl податковI активи 045

Удвlл 50

Вiдотроченi аквiзицiйнi ви,Iра,ги 060

Залишок кошпв у централiзованих отржових резервних фондах 065

Iншi необорошi активи 090

Усього за роздiлом I 1095 7,372 8,74 2 396l4,7
II. Оборотнi активи

Jапаои 00 16 161 |6,74,7

tJирооничl запаси 01 iб 161 |6,74,7

незаверш9не вироояицтво 02

l отова продукцlя 03

Товари 04

поточнi бiолопiчнi активи 10

Щепозиш пер9отрахJвання

Веtсоелi одержанi 20

f{ебiтороька заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, послуги 25 70 90з 50 922

Щебiторська заборгованiсть за розрахуЕками:
за виданими аваноами 1 130 ,7|2 3 504

з бюджетом з5 2,762 4 065

у Tovy числl з пода гку на прибуmк зб

леоlторська заооргованrсъ за розрахунками з нарахованих доходlв 40

ЛеОrтороьк{l заОоргованlотъ за розраý/нками 1з внутрlшнlх розрац/ъкlв 4

lнша поточна дебiторська ]аборгованlсть l1,29 1 116

[ _[оточнl фlнансовI rнвестицrI 60

Грошi та ix еквiваленти 65 56 199
,71

805

Готiвка оо з 11

Рахlнки в банках б/ ,71 ,794

Витрати майбуfiriх перiодiв 10

чаока п9реотраховика у отрахових резервах ta0

у тоN{у чиош в:

резервах довгострокових зобов'язань
18l

резервах збиткlв або резервах належих виплат 1 182

резервах незароблених премiй lt



1нших страхових резервах
шi оборотяi активи

Пасив Код
пяпка

I[a початок
звiтного пепiолч

На кiнець
звiтного пепiолч

2 3 4

400 з0 600 30 600y,rHol! алу
Капiтал у дооцiнкж

401

405 1 зз9 708 \ 499 461
1410 98 491 98 491
l4t l
l412
1415

1420 567 5 4I2294
|425

)
l4з0

)
l435

П. Довгостроковi зобов' язанняllЙБiБЙЙ
1495 2 03б 310 2 040 84б

1 500 21| 482 2|I 482

lJовгостроковi кредити банкiв
1 505

15l 0 69 9з9 95 85]
l515 5 95,7 5 95,7
l 520

1 52]
1525

|526
1 530

рез9рв довгоотокових зобов'язань
l5з l

15з2
1 5зз

.-э. , ryl'av!r 
rvJvР,rr

,1,5з4

15з 5

Рgзерв на виплату джек-поту
I 540
L545

1595 287 378 313 292

.:ry 1600 z 4зо 2 4з0

lIотOчfiа кредиторська заборгованiоть за:
довгоотроковими зобов'язаннями

1 605

l б10
l615 з5 85з з5 661
1620 l9 б80 9 819
I621 4 6,7t1

\625 2 87з з 71 8
l б30 6 з,7з 8 25,7

-".v lli9 лнчдr! !vРvoI\a )GUUрIUбалlUlь rа UлЕржаними 16з5 78 217 ,79 
221

l640 з8 542 з4 545
lб45
1650

rб60 1з 687 lб 5|7
lб65
l670
I690

IY. Зобов'язання, пов'язанi з нейФЙнЙi-ЙаЙi
утримJrваними для продаяýr, та групами вибуття

1б95 t97 655 l90 lб8
1700

, . r]r\ r 4 бар l lc lb щ.r,цвrts недержЁвного пеIIсiйного фонду I800
l900 2 52l 343 2 5443об

Левицький Анатолiй Воlrодимирович

т-тизна,I"€тьСя в порядку, встановленомУ центральниМ органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтикry у оферi отатиотики.

КерЬник

Головний бухгалтер Хойда Ната.rriя Гурiiвна


