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Публiчне акцiонерне товариGтво t<Енергопостачальна компанiя <<Житомиробленерго>

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi

за квартал, що закiнчився 30 червня 2016 року.

1. 3аrальна iнформацiя

Публiчне акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго''
(далi- Компанiя або Житомиробленерго) зареестроване згiдно з чинним законодавством
УкраТни, Спочатку, Компанiя була сгворена як державне пiдприемство i стала вiдкритим
акцiонерним товариством вiдповiдно до законодавства УкраIни згiдно з Указом Президента
Украiни Ng 282 "Про сгрукryрну перебудову в електроенергетичному комплексi УкраТни'' вiд 04
квiтня 1995 року. У KB]THI 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 2О11, у
зв'язку зiзмiною назви, Компанiя була перере€стрована як Публiчне Акцiонерне Товарисгво
"ЕнергопоСтачальна компанiя "Житомиробленерго" згiдно з рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв. основною дiяльнiстю Компан]т € поставка електроенергiт фiзичним та юридичним
особаМ в ЖитомиРськiй облаСтiУкраТни. KpiM цього, Компанiя нада€ послуги з транзиry
електроенергг[ незалежним постачальникам. Компанiя отримала лiцензiт Нацiональнот koMiclf
реryлюванНя електроенергетикИ УкраТни ("нкрЕ") на постачання електроенергiТза
регульованим тарифоМ та на передачу електроенергiТ мiсцевими (локальними)
електромеРежами вiд 14 квiтня 2011 року. l-{iлiцензГr виданi на необмежений TepMiH.

Юридична адреса КомпанjТ: вул. Пушкiнська, З2/8, м. Житомир, 10о08, УкраТна.

2. OcHoBHi поло}кення облiковоТ полiтики

2.L. Основа пiдготовки фiнансовоТзвiтностi

Фiнансова звiтн]сгь КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ
звiтностi ("МСФ3").

Щя фiнансова зв]тнiсгь була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю,
за винятком основних засобjв i фiнансових активiв, досryпних мя продажу, якi оцiнюються за
переоцiненою та справеддивот вартiсгю, вiдповiдно. Фiнансова звiтнiсгь представлена в тисячах
гривень, Bci суми округленi до цiлих тисяч, kpiM випадкiв, де вказано iнше.

У фiнансовоТзвiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiЙ перiод.

2.2. Облiк iнфляцГi

flo 2001 року Украiна розглядалася як краТна з гiперiнфляцiйною економiкою. flля вiдповiдностi
вимогам мсБО 29 "Фiнансова звiтнiсгь в умовах гiперiнфляц[f" у фiнансовiй звiтностi повиннi були
використовуватися суми, вираженi в одиницi вимiру, що дiяла на звiтну даry. Починаючи з 1 сiчня
2001 року, УкраТна бiльше не розгляда€ться як краТна з гiперiнфляцiйною економiкою. Суми,
вираженi в одиницi вимiру, яка дiяла на кiнець 2000 року, були викорисганi як основа для
вiдображеНня балансОвоТ BapTocTiy фiнансоВих звiтностях наступних перiодiв. У даному звiтi
коефiцiенти перерахунку застосованiдо Статрного капiталу Компанiт. Результат впливу
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гiперiнфляцiТ в cyMi 98'491 тис. грн. включено до складу додаткового капiталу станом на 01 сiчня
2012 року.

2.З. Нематерiальнiактиви

нематерiальнi активи Компанiil в основному, мiстять програмне забезпечення.

придбанi лiцензiт на програмне забезпечення капiталiзуються на ocHoBi витрат, понесених на
п ридба ння i впровадження цього програмного забезпечення. Ка п jтал iзо ва не програмне
забезпечення piBHoMipHo амортизу€ться протягом очiкуваного TepMiHy корисного використання,
який не перевищу€ 10 poKiB, лiцензiТ протягом TepMiHy дi'i.

2.4. основнiзасоби

ocHoBHi засоби вiдображаються 3а переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопичено[
амортизацГlта накопичених збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка основних засобiв здiйснюеться з
достатньою реryлярнiсгю д,ля того, lцоб справемива вартiсгь переоцiненого активу с\лг€во не
вiдрiзнялася вiд його балансовоТ вартосгi,

3алишкова BapTicTb, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiТактивiв,
аналiзуютЬся наприкiНцi кожногО фiнансового року i кориryються, якlцо це необхiдно.

якщо об'екти основних засобiв включають основнiчастини, lцо мають рiзнiтермiни корисного
використання, цi частини враховуються як oKpeMi об'екти основних засобiв.

компанiя ма€ у власностi двi земельнi дiлянки, на яких розтащованi виробничi бази. На земельнi
дiлянки пiд виробничими базами та енергоо6'€ктами напругою 11о/з5 кв е державнi акти на
посгiйне землекористування. Компанiя сплачу€ податок за корисryвання земельними дiлянками
вiдповiдно до вимог ПКУ.

3емельнiдiлянки пiд об'ектами електропостачання напругою 10кВ використовуються згiдно
договорiв оренди з органами мiсцевого самоврядування та райдержадмiнiсграцiями. Орендна
плата в середньому становить LO% вiд нормативноi грошовоТ вартосгi землi, визначеноТ вiдповiдно
до вимог чинного законодавства.

ВитратИ на капiталiЗацiю вклюЧають ocнoBHi витратИ на модернiзацiю та замiну основних засобiв,
що продовжують TepMiH кориснот експлуатац]i активiв або збiльшують'iх здатнiсть генерувати
дохiд, Витрати на ремонт та обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним критерiям
капiталiзацiil вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в якому вони були
понесенi.

Компанiя капiталiзуе витрати на по3ики, чlо мають безпосередне вiдношення до придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина BapTocTi даного активу.

3нос вiдобРажа€ться у звiтi про фiнансовi результати i нарахову€ться на ocHoBi прямолiнiйного
методу з використанням норм 3носу, що визначаються виходячи з передбачуваного TepMiHy
служби кожнотодиницi основних засобiв.3нос придбаних активjв та актив]в, створених за рахунок
власниХ коштiВ почина€тьСя з моменry, коли вiдпОвiдниЙ актив введений в експлуатацiю.

ПрибуrкИ або збитки, що виникають при вибугтi активу, визначаються як рiзниця мiж виручкою вiд
реалiзацгi j балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про сукупнi прибрки та збитки,
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ЛiквiдацiЙна вартiсгь основних засобiв Компанii оцiнена як нульова, тому що Компанiя буде
використовувати активи до кiнця iхнього фiзичного iснування.

2.5. Грошовi кошти та ix еквiваленти

flo грошових коштiв та lx екв]валентiв Компанiя вiдносить готiвку в kaci, кошти на поточних
рахунках в банках та kopoтkocTpokoBi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiil якi вiльно конверryються
у певнi суми грошОвих коштiВ i якi характеризуються незначним ризиком зм]ни вартосгi.

2.6. Запаси

3апасИ оцiнюютьсЯ за найменЩим iз двох показникiв: собiвартостi або чистоТ вартiстю реалiзацiТ.
3апаси списуються за методом iдентифiкованоТ вартосгi вiдповiдноТ одиницi запасiв. Чиста BapTicTb

реалiзацiТ Являе собоЮ оцiночнУ цiну продажу у ходi звичайноТ господарськоТ дiяльносгi за
вирахуванням оцiночних витрат на завершення i витра1 необхiдних ддtя здiйснення продажу.

2.7. Акцiонернийкапiтал

Фiнансовi iнсгрументи, випущенi Компанiею, класифiкуються як власний капiтал тiею мiрою, якою
вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Просгi акцiТ
Компа н iT класифiкуються я к па Йов] iнструменти.

2.8. flивiденди

,QивiдендИ визнаються в момент, коли iхня виплата € юридично обrрунтованою. У разi виплати
остаточних дивiдендiв, iiHe визнання здiйсню€ться у момент затвердження акцiонерами на
загальних зборах.

2.9. 3обов'язання з пенсiйного забезпечення та jнших виплат

Компан]я бере учасгь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати
внески, розраховаНi як процентна частка вiд загальноi суми заробiтноТ плати. Щя пенсiЙна
програма € програмою з визначеним внеском. L[i витрати у звiтi про сукупнi прибрки та збитки
вiдносяться до перiоду, в якому виплачуеться заробiтна плата.

ТакоЖ КомпанiЯ уклала контракт з недержавним ПенсiЙним фондом, до якого здiйснюе щомiсячнi
вiдрахуванНя у розмiрi L,ОЗ% вiд суми заробiтноТ плати працiвникiв за фактично вiдпрацьований
час. l-[я пенсiйна програма € програмою iз встановленими внесками. Щi витрати у звiтi про сукупнi
прибугки та збитки вiдносяться до перiоду, в якому нарахову€ться заробiтна плата.

2.10. Оренда

оренда, при якiй 3а орендодавцем зберiгаються yci ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi
на актив, класифiкуеться як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанiз операцiйною орендою
вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибрки та збитки за перiод з використанням
прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом сгроку оренди.

2.LL, Резерви

РезервИ визнаютьсЯ, якщО Компанiя ма€ поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке
виникло у результатi минулот подгf, с значна ймовiрнiсть того, lцо мя погашення зобов'язання
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буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бри зроблена надiйна оцiнка суми такого
зобов'язання.

2.72. Податок на приброк

Поточний податок

поточнi податковi активи i зобов'язання за поточ нийтапопереднi перiоди оцiнюються за сумою,
передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам, Податковi ставки та податкове законодавство, якi засгосовуються мя
розрахункУ цiеТсуми, - 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.LЗ. Визнання доходiв

дохiд вiд реалiзацiт електроенерггiта надання послуг з транзиry електроенерггf визнаеться за
принципом нарахування, коли icHye ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди,
пов'язанi з проведеНням операЦГr, i сума доходу може бри достовiрно визначена. flохiд
визна€ться за вирахуванням податку на додану BapTicTb (пдв).

Сума доходу ви3начаеться на пiдсгавiзастосування тарифiв на реалiзацiю електроенергii,
затверджеНих НацiонаЛьною комiСiею реryлювання електроенергетики УкраТни. Методика
визначення тарифiв заснована, головним чином, на cyMi виробничот собiвартостi i затвердженому
коефiцiентi прибрку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив
соцiал ьнЪ-полiтич них ч и нн и KiB.

2.1,4, Процентнийдохiд

Щодо ycix фiнансових iнсгрументiв, якiоцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних
фiнансових активiв, якi класифiкуються як TaKi, що досryпнiдля продажу, процентний дохiд або
витратИ визнаютьсЯ з використанням метоДу ефективНого вiдсотк а, якийточно дисконry€
очiкуванiмайбрнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку
використаНня фiнансового iнсгруменry або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чисгоТ
бала нсовот ва pTocTi фiна нсового а кти ву або зобов'яза н ня.

Процентний дохiд включа€ться до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибугки та
збитки.

2.15. Чистi фiнансовi витрати

Чистiфiнансовiвитрати включають витрати на виплаry вiдсоткiв за наданими кредитами i
позиками, прибрки та збитки вiд дисконryвання фiнансових iнсгрументiв, а також чистий
ре3ультаТ вiд торгiвлi фiнансовиМи iнсгрументами. Чисri фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi
про сукупнiприбрки та збитки.

2.76. Сегменти
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,Щiяльнiсть КомпанiТ здiйснюсться в одному операцiйному сегментi. Компанiя купу€ електроенергiю
у fl,п "Енергоринок" з подальшою iT реалiзацiею. Реалiзацiя електроенергii здiйснюються на
територiТ YKpa'iHi.

3. OcHoBHi засоби

Переоцiнка основних засобiв

Станом на 01 травня 2016 року ocHoBHi засоби оцiненi незалежною професiйною компанiею -
оцiнювачеМ тов ЕА"укРкоНсАлт)) ( код €flРПОу 315о26о4, м.Одеса, УкраТна), з використанням
ринковоТ BapTocTi або амортизованоТ BapTocTi замiщення щодо тих виробничих активiв, мя яких
не icHye активного ринку.

4. ВиправлеНня помилОк, допущених при складаннi фiнансового звiry за попереднiй
перiод, здiйснено у вiдповiдностiз вимогами параiрафiв 41,42 мсбо8:

Капiтальнi витрати

Поточ на дебiторська заборгованiсть

flебiторська заборгова нiсгь за

розрахунками за вид. авансами

lнша поточна дебiторська заборгова HicTb

,Щебiторська заборгова нiсгь за

Розрахунками з бюджетом

Нерозподiлений приброк - 4273

Нерозподiлений приброк 88

Нерозподiлений приброк -322

Нерозподiлений приброк -1073

Нерозподiлений прибугок 27L

Всього кориryвань:

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

-5 з09.

о.М.Шекета

Н.Г.Хойда


