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Публiчне акцiонерне товариство кЕнергопостачальна компанiя t<Житомиробленерго>

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi

за квартал, що закiнчився З1 березня 2016 року,

1. 3агальна iнформацiя

Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "ЖитомиробленеРгО"

(далi - Компанiя або Житомиробленерго) зареестроване згiдно з чинним законодавством

Украiни. Спочатку, Компанiя була створена як державне пiдприемство i стала вiдкритим

акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства УкраТни згiдно з Указом ПрезиденТа

УкраТни Ns 282 "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексi Украiни" вiд 04

квiтня 1995 року. У KBiTHi 2001 року Фонд державного маЙна УкраТни провiв тендер iз продажу

контрольного пакета акцiЙ КомпанiТ. У результатi тендеру кiнцевим власником, контролюючиМ

Житомиробленерго стала компанiя VS Епеrgу lnternational NV (Нiдерланди).У березнi ZOtl,y
зв'язку зi змiною назви, Компанiя була перере€стрована як Публiчне Акцiонерне Товариство

" Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" згiдно з рiшенням Загальних зборiв

акцiонерiв. Основною дiяльнiстю Компанii € поставка електроенергiТ фiзичним та юридичнИМ

особам в ЖитомирськiЙ областi УкраТни. KpiM цього, Компанiя нада€ послуги з транЗиту

електроенергiТ незалежним постачальникам. Компанiя отримала лiцензiТ НацiональнОТ кОМiСii

регулювання електроенергетики УкраТни ("НКРЕ") на постачання електРОеНеРГiТ За

регульованим тарифом та на передачу електроенергii мiсцевими (локальними)

електромережами вiд 14 квiтня 201"1 року. l_[iлiцензiТ виданi на необмежениЙ TepMiH.

Юридична адреса Компанij: вул. Пушкiнська,32f 8, м. Житомир, 10008, УкраТна.

2. OcHoBHi положення облiковоТ полiтики

2.t, Основа пiдготовки фiнансовоТзвiтностi

Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi

звiтностi ("МСФ3").

[{я фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю,

за винятком основних засобiв i фiнансових активiв, досryпних для продажу, якi оцiнюються за

переоцiненою та справедливоТ вартiстю, вiдповiдно" Фiнансова звiтнiсть представлена В ТИСЯЧаХ

гривень, Bci суми округленi до цiлихтисяч, KpiM випадкiв, де вказано iнше.

У фiнансовоi звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiЙ перiод.

2.2. Облiк iнфляцiТ

,Д,о 20О1 року УкраIна розглядалася як краТна з гiперiнфляцiЙною економiкою. ,Щля вiдповiдностi

вимогам МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii" у фiнансовiй звiтностi повиннi були

використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну даry. Починаючи з 1сiчня

2001 року, Украiна бiльше не розгляда€ться як краТна з гiперiнфляцiЙною економiкОЮ, СУМИ,

вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були використанi як ОСНОВа ДЛЯ

вiдображення балансовоТ BapTocTiy фiнансових звiтностях насryпних перiодiв. У даномУ звiтi

коефiцiенти перерахунку застосованi до Статрного капiталу КомпанiТ, РезульТаТ ВПЛИВУ

t



гiперiнфляцiТ в cyMi 98'491 тис. грн. включено до складу додаткового капiталу станом на 01 сiчня

2012 року.

2.З, Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Компанii, в основному, мiстять програмне забезпечення.

Придбанi лiцензiТ на програмне забезпечення капiталiзуються на ocHoBi витрат, понесених на

придбання i впровадження цього програмного забезпечення. Капiталiзоване програмне

забезпечення piBHoMipHo амортизу€ться протягом очiкуваного TepMiHy корисного використання,

який не перевищу€ 1"0 poKiB, лiцензiТ протягом TepMiHy дiТ.

2.4, OcHoBHi засоби

OcHoBHi засоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопиченоТ

амортизацiТта накопичених збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка основних засобiв здiйснюеться з

достатньою регулярнiстю для того, щоб справедлива BapTicTb переоцiненого активу суп€во не

вiдрiзнялася вiд Його балансовоТ BapTocTi.

3алишкова BapTicTb, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiТ активiв,

аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року i коригуються, якщо це необхiдно.

Якщо об'скти основних засобiв включають основнiчастини, що мають рiзнiтермiни корисного

використання, цi частини враховуються як oKpeMi об'€кти основних засобiв.

Компанiя ма€ у власностi двi земельнi дiлянки, на яких розташованi виробничi бази. На земельнi

дiлянки пiд виробничими базами та енергооб'ектами напругою 110/35 кВ е державнi акти на

постiЙне землекорисryвання. Компанiя сплачу€ податок за користування земельними дiлянками
вiдповiдно до вимог ПКУ.

Земельнi дiлянки пiд об'ектами електропостачання напругою 10кВ використовуються згiдно

договорiв оренди з органами мiсцевого самоврядування та райдержадмiнiстрацiями. Орендна

плата в середньому становить 1О% вiд нормативноТ грошовоТ BapTocTi землi, визначеноТ вiдповiдно

до вимог чинного законодавства,

Витрати на капiталiзацiю включають ocнoBHi витрати на модернiзацiю та замiну основних засобiв,

що продовжують TepMiH корисноТ експлуатацiТ активiв або збiльшують ix здатнiсть генерувати

дохiд. Витрати на ремонтта обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним критерiям

капiталiзацii, вiдображаються узвiтi про фiнансовi результати втому перiодi, в якому вони були

понесенi,

Компанiя капiталiзус витрати на позики, що мають безпосередне вiдношення до придбання,

будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина BapTocTi даного активу.

Знос вiдобража€ться у звiтi про фiнансовi результати i нарахову€ться на ocHoBi прямолiнiйного

методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з передбачуваного TepMiHy

служби кожноТ одиницi основних засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за рахунок
власних коштiв почина€ться з моменry, коли вiдповiдний актив введениЙ в експлуатацiю.

Прибутки або збитки, що виникають при вибупi активу, визначаються як рiзниця мiж виручкою вiд

реалiзацiТ i балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про сукупнi прибугки та збитки.
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ЛiквiдацiЙна BapTicTb основних засобiв КомпанiТ оцiнена як нульова, тому що Компанiя буде

використовувати активи до кiнця Тхнього фiзичного iснування,

2.5. Грошовi кошти та Тх еквiваленти

!о грошових коштiв та Тх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в kaci, кошти на поточних

рахУНкахвбанкахтакороткостроковiвисоколiквiднiфiнансовiiнвестицiТ,якiвiльнокоНВерryютЬся
у певнi суми грошОвих коштiВ i якi характеризуються незначним ризиком змiни BapTocTi,

2,6. 3апаси

запасИ оцlнюютьсЯ за найменШим iз двоХ показникiв: собiвартостi або чистоi вартiстю реалiзацiТ,

Запаси списуються за методом iдентифiкованоi BapTocTi вiдповiдноТ одиницi запасiв, Чиста BapTicTb

реалiзацij являе собою оцiночну цiну продажу у ходi звичайноi господарськоТ дiяльностi за

вирахуванням оцiночних витрат на завершення i витрат, необхiдних для здiйснення продажу,

Z.7 . Акцiонерний капiтал

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiею, класифiкуються як власний капiтал тiею мiрою, якою

вони вiдпоВiдаютЬ визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу, Простi акцiТ

Компа HiT класифiкуються я к па йовi iнструменти,

2.8. .Щивiденди

flивiденди визнаються в момент, коли Тхня виплата € юридично обiрунтованою, У разi виплати

остаточних дивiдендiв, Тхн€ визнання здiйсню€ться у момент затвердження акцiонерами на

загальних зборах.

2.g. 3обов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат

Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати

внески, розрахованi як процентна частка вiд загальноi суми заробiтноТ плати, t-\я пенсiйна

програма € програмою з визначеним внеском, l-\i витрати у звiтi про сукупнi прибугки та збитки

вiдносяться до перiоду, в якому виплачу€ться заробiтна плата,

Також Компанiя уклала контракт з недержавним Пенсiйним фондом, до якого здiйснюс щомiсячнi

вiдрахування у розмiрi t,оз%вiд суми заробiтнот плати працiвникiв за фактично вiдпрацьований

час. t_{Я пенсiйна програма € програмОю iз встановленими внесками, t{i витрати у звiтi про сукупнi

прибркитазбиткивiдносятьсядоперiоду,ВякомУНарахоВУетьсязаробiтнаплата.

2.10. Оренда

оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються yci ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi

на актив, класифiкуеться як операцiйна оренда, Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою

вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибугки та збитки за перiод з використанням

прямолiнiйногоМетоДуспИсаНнятакиХВИтратпротягоМстрокУореНдИ.

Z.lt. Резерви

Резерви визнаються

виникло у результатl

3

якщо Компанiя мае поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке

минулот подii, е значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання



буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, iможе бри зроблена надiйна,оцiнка суми такого

зобов'яза ння.

2.12, Податок на приброк

Поточний податок

Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою,

передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати

податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для

розрахунку цiеТ суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну даry.

ВiдстрочениЙ податок

Вiдстрочений податок на приброк нарахову€ться за методом балансових зобов'язань за yciMa

тимчасовими рiзницями на звiтну даry мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлеЙ

фiнансового облiку та вартiстю, що прийма€ться до уваги у податковому облiку.

2.13. Визнання доходiв

flохiд вiд реалiзацiI електроенергiТ та надання послуг з транзиry електроенергii визнаеться за

принципом нарахування, коли icHye ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди,

пов'язанi з проведенням операцiТ, i сума доходу може бути достовiрно визначена. flохiд
визна€ться за вирахуванням податку на додану BapTicTb (ПДВ).

Сума доходу визнача€ться на пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiТ,

затверджених Нацiональною комiсiею регулювання електроенергетики УкраТни. Методика

визначення тарифiв заснована, головним чином, на cyMi виробничоТ собiвартостi i затвердженому

коефiцiентi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив

соцiал jно-полiтичних чинникiв.

2.14. Процентний дохiд

Щодо ycix фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних

фiнансових активiв, якi класифiкуються як TaKi, що досryпнi для продажу, процентниЙ дохiд або

витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка, який точно дисконryе
очiкуванi майбрнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку

використання фiнансового iHcTpyMeHTy або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистоТ

бала нсовоТ ва pTocTi фiна нсово го а кти ву або зобов'яза н ня.

Процентний дохiд включа€ться до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та

збитки.

2.15. Чистi фiнансовi витрати

Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiвза наданими кредитами i

позиками, прибрки та збитки вiддисконryвання фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також чистиЙ

результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi

про сукупнi прибутки та збитки.

2,1,6. Сегменти
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fliяльнiстЬ КомпанiТ здiйснюетЬся в одномУ операцiйному сегментi. Компанiя купу€ електроенергiю
у.Д,П "ЕнерГоринок" з подальшою iТ реалiзацiею. Реалiзацiя електроенергiТздiйснюються на
територii YKpaTHi.

3. OcHoBHi засоби

3емля

Передава-

льне 0фiсне Транспортнi
Будiвлi обладнання обладнання засоби

Незавершенi
капiтальнi

lнше iнвестицii Разом

mчс. ?рн. mчс.2рн. mчс,2рн. mчс, ?рн, mчс, zрн, mчс, ерн, mчс. ерн, mчс, ерн.

Первiсна BapTicTb

або оцiнка:

На 31 грудня 20,15 року

Надходження

Вибуття

На 31 березня 201б року

16830,1

252

_ (329)

361 168224

(9) (954)

25,1 15 4192875

33612 56093

(23587) (25391)

35140 4223577

3753990

14143

(247)

71 бв

4

,l45054

11

928вб

8071

(265)

3767886 144111 .t 0069271 63

Знос та знецiнення:

На 31 грудня 2015 року

Амортизацiя за квартал

Вибуття

На 3,1 березня 20,1б року

(12356) (1742996)

(986) (21964)

24 в8

(13318) (1764872) (5rr4) (1r55sа

(5172)

(161)

9

(125192)

(1 209)

814

(42180)

(1 765)

210

(437з4)

(1 927896)

(26085)

1148

(1 952836)

чиста балансова
BapTicTb:

На 31 грудня 2015 року

На З1 березня 2016 року

1 55945

1 54905

361 201 0994 1 996 ,l9862

1839 18524

25115 2264s79

35140 2270741з61 2003014 56958

Переоцiнка основних засобiв

Станом на 01 жовтня 201-2 року ocHoBHi засоби
оцiнювачем ТОВ "Унiверсальна консалтингова

5

оцiненi незалежною професiЙною компанiсю -
група" (КиТв, УкраТна), з використанням ринковоi



ва pTocTi або аrюргизова ноТ ва pтocTi

активнок) pfiHKy.

замiщення щодо тих виробничих aKTJ4BIB, мя яких не lcHye

4. Вrправлення помилок, допущених при складаннi фiнансового звiry за попереднlи

*фл здi*снено у вiдпо"li"остi з вимогами параграфiв 41,42 МсФо8:

Нерозподiлений прибуток - 427З

Нерозподiлений прибуток 8З

}(апiгальнi в}rтрати

JloTorHa дебiторська за бо р го ва н icтb

.Qgбiюрська забо ргова н icTb за

розраryнками за вид. авансами

lнша поточна дебiторська заборгова HicTb

Нерозподiлений прибуток

Нерозподiлен ий прибуток

-зz2

-1з47

Всього коригувань:

Голова Правлiнн4

Головний

-5 859.

о.М.Шекета

Н,Г.Хойда


