
Пiдприемство АКЦIОНЕР}IЕ ТОВАРИСТВО фЖИТОМИРОБ.IIЕНЕРГО"

Териrcрiя ЖИТОМИРСЬКА

Додаток l
до Нацiоншьноrc полохенш (mнларry)
бlтштерською облiку 1 "Зашьнi вимош до фiнансовоi звiтнотi"

Щата (рiц мiояць, чиоло)
за еДРПоУ

Органiзацiliно-правова форпла господарюванвя Акцiонерне товариотво

за КОАТУУ
за КоПФГ
за КВЕЩВид еконопtiчrtоi дiяльностi

Середня кiлькiстъ працiвникiв
Розподiлепня електроенергii

Адреоа, телеtфн ця Пушкiноька, буд.З2l8. м. ЖИТОМИР жиТоМиРсЬкА обл,. l0008
Одиниця вимiрy:,гис. грн. без деояткового знака (oKpiM роздiry IV Звiry про фiнансовt резyльтати про оукупний дохiд) (форма

Ns2), гропrовi показники якого наводяъоя в гривнях з копiйками)
Складеlло (зробити позlIааIку "v" у вiдповiдпiй клiтинцi):

за положенIul}rи (стапдартами) бlхгалтероького облiпа
за мiхсrародними синдартаtt{и фiнаноовоi звiшостi

402058

р.
Форма jYлl Кол за !Х}' 1801001

Акти]t
Кол

пялка
на лочатtlк

:rвiтrrого пеоiолч
На кiнець

звiтного перiодч
1 1 3 4

I. Ilеоборотнi аюивн
HeMaTepiaлbHi ак,шви l 000 853 1 280

первlона вартlоть )01 l0 9,14 | 975

накоllичена амор,lllзацlя l002 l0 09l 10 695

Незавершенi капiтальнi irrвестицri l005

OcHoBHi заооби l0l0 1 з55 22з 4 363 71z

первlона вартlс,ь lt 9 720 0з9 9 848 7б8

знос |,z 5 30.+ Еlб 5 .184 996

[нвестицtйна HeppioпricTb l5
Первiсна варТiоrъ iнвеотицiйноi Hep}xoмooTi lб
Знос iнвестицiйноi нер}хомосfi |1

Ловгостроковl бlологtчнl активи 020

Первiона вартiотъ доRгоотоковпх бiопогiчннх активiв 02l

НакопичеlIа амортизацiя довгоотрокоDнх бiологiчних активrв 1022

,Щовгостроковi фiнанювi iнвестицri:

якi облiковt+оться за меlодом pacTi в капiталi

iнших пiдприемств l030

iпшi фiнансовi iнв*тицii 1озj 190 205 l/,бrz

Щовгоотрокова дебimроька заборгованiсть 104() 6 6,2 6 627

tsiдотроченi податков1 активи 1045

Гулвiл 1 050

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати l060

Залишок кош,гiв у цснтраlli:зованих отрахових резервних фондах I 0б5

[H1lI1 необоротнl активи l090

Усього за розлi.пом l l095 4 552 908 4 54433l
п. обооотнi актпви

3апаси l00 j7 88l 4б 188

}Jиробничl зiltIаси 0l jз з94 42 342

Нсзавершсllе вироЬництво о2 583 912

Гоrова про;lукцiя ()з з 887 291,1

Товари 0.1 |1 |,7

поючнi бiологiчнi активи 10

,Щепозити перестр&\ування

Векселi одержанi 2о

!,ебiторська заборгованiсть за продукцiю, товарп, роботи, поолуги 25 122 lз4 92287

1 1з0 28 419 lб з2з

з бюдкеrом 35 l40 |22

у тошrу ,tяcrri з лодаIltу fiil IIрибуluк 36

Щебiторська заборгованiстъ за розрахунками з нароiованих доходiв 40

,Щебimрська эаборговаrtiоть за розраryIlка]rrи iз внутрiшпiх розрачупкiв 45

нша поlюllна дебiтороы<а заборгtlванiсть ]l4 04з 29з 422

Поточнi rIli ttaHcoBi iH BecTиttii l60

1'рошi та Тх еквiвалеrtr и 65 86 580 1 83 66з

l опвка бб
paxvlrkи в банкак 6,7 86 580 18з 66з

Витрати майбутнiх перiодiв 70

Частка перестра.ховика у атахових резерва\ 80

У TONTY ЧИОJП В:

резерв&\ довгострокових зобов'я:зань
118l

резервах зоиткlв аоо резерRах належих виllJIат 16z

р€зервах неаароблених премiй l18з



l}Iших отрахових резервtLх 1 l8.1
Iншi оборотнi активи 1 190
Усього за роздiлом II l 195 589 197 б32 005

Ш. Необоротнi aKTиBIl, yтpxмyBalli для продФцr, та групп вllбчiш l200
Бшанс l300 5 142 105 5 l7б33б

Пасив Код
}flпм

IIа початок
звiтного пепiолч

IIа кiнець
звiтного пеаiодт

l 2 -, 4
I. Власнrrii капiтшr

Зареесrрований (пайовий) капrтал Jt00 30 600 30 600
Внеоки до незаресоlрованого отаlyтного капiталу .t0l
Капtтал у дооцlнках 405 2 672 8з2 2 5,7,1 506
{одlrтковий капiтrл 4t0 98 491 98 :1.91

Емiоiйяий дохiл 4,1 1

Езrq*,::lдущзэlеtцц 4\2
Резервний капlта,,I 4i5 5 357
Нерозподлений прибуток (непокритий збиток' 420 98] Ijз |,2l 956
неоп:lачений капiтал ( ) (

}
Вилучений капiтал .1з0 ( ) ( )
lншl резерви з5
Усього за роздiлоьl I 1495 3 790 413 3 833 910

П. !овгостроковi зобов'язання i забвпеitення
ВrлоT очснr iIодатковi зобов'язання 500 5l0 959 |z 1.,+6

iIенсiйнi зобов'язаtlня 5()5

,Щовгостроковi крсднm банкiв 510 498 l9j 502294
[нrrti,цовгdстроковi зобов'язаtt.tlя 5] 5 5' 6] tj 5 бi0
Ловгостоков1 забезпечення 52о
7_{овгосT роковi забезпечення виT рат персонату 521

цrльове (рlнансування 525
Благо;tiйrrа допомо] а 3lt
uтжовl резерви 5з()

у ToNTy числr:

резерв довгфтрокових зобов'язань
15з 1

резерв зоиткlв аоо резерв налеiшж itrtliлaT зz
рзерв незароблених премiй
lНш1 о]фаховr Р9зерви , 534
Irrвэошцiйнi конfракти 5з5
l lDизовий онд 540
Резерв на виплат_ч джек-поту .l

Усього за роздiлом П 1595 1 0t{ 762 t ,02о 050
ш. llоточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKooTpoKoBi кредити бапкrв 1 600
-tJекселl виланr lб05
Поточна кредиmроька заборгованiсть за:

довгостроковимrr зобов'язаннялrи . i610
rовари, роботи, rrос;ryги lit 5 12 247 l8 456
розрах},нками з бюд2кетолr 620 J зl 57з
у тому числr з податку на прибуток 62|
розраý/нками з1 о,грахування 625 zl|з з 100
розрахчнками з оплаш прац] бз() 12 891 4 0lб
По,го{на крsдиtорська заборt oBaHicl ь за ()держаниNли аванса}м бз5 2з5 608 Z21 ,121

Поlочна кредитороька заборl.ованiот,ь за розрахункilNIи з J^IacHиKaMIr бZl0 905 8 998
Поtо,lна кред}t]прська забоlltовrl;iс ib i r вну lрiшltiх ро,раýiЙБ 515
IIоточна кредиторська заборt,ованiоll, lа оlрtrховою дiяльнiстю б50

lоточнi забезпечення 66{) з1 075 Z4 512
fiоходи майбутнiх тtерiодiв 665
Вiдо,трочеrri комiсiйнi доходи вiд пересrраховикiв 610

690
}'сьоr,о эа розлiлом Ш l б95 33б 930 322 376

IY. Зобов'язаllltя, llов'язrtнi :з необоротннмrr aKTIlBlýI}l,
yTprtмyBaнHtrrн для проI!rrжу, тп lpvпaмll вя65ruтя

1 700

V. LIrrcTa BapTicTb aкrrBiB недепr{авного пенсiiiноrо rЬ+гй lll(}t)
l9{)o 5 l42 105 5 17б 33б

., 1л\'"j.Rý:р, ^-Y *
Шекета о.пексiлi N[Trx а r"r.повнчr\rlrrDпль

Го.цовниr:r

-ъ*
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{ата фiк, мiсяць, число)
Пiдпрпемство АКfЦоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо "ЖИТо1\&IРоБЛЕНЕРГо" за е'ЦРПоУ

(найменуванш)

кодI
2018l10l01

22о48622

Звiт про фiпавсовi рез},льтатIл (Звiт про суьlтпий дохiд)
за 9 МiсяцЬ 2018 р.

Форпtа N2 Код за ДКУ[Г-tВОlООЗ 
_l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за апалогiчний
перiод

попередЕього
DокY

1 ) 3 4
Чиспй дохiд вiд реалiзачii прод,чкuii (ToBapiB, робiц пос.гryг) 2000 2 699 |69 2 274 795
Чrcmi заробленi с mраховi tlцэе"ttti i' 20]0

премii' пidпttс ан i, Bа,xoBa сума 20I ]
пре"Mii, переdaHi у пересm,раwвaHl{я 20I2
з.лliна резерву незаробленtж пре.uiй, валова Cy,l|a 20] 3
з "\,l I н а ч ас mкu п е р е с mр ахо Btt к i в у р е з е р в i н е з а,р tl б lt е н tx пр e.1.1i ti 20I1

2050 ( 24з27|9 ) 2094942 )
Чrcmi понесенi збumкu за cmpcxoBllll,|ll вurLцаmа]упl 2070
Ваrовиr-л:

прибl"юк 2090 266 450 l79 853
збрrюк 2095 ( )

2I05

Щохid (вumраmu) вid злtiнu iHutttx cmpcxoчltx резервiв 21 I0
зJrllна lHulux сmржовllх резервiв, BcUloBa сума 2]]1
зм i н а ч ас m кu пе ре с m р жовu к i в в, iH ultlx с m рqхо Bltx р е зе рвах 2I I2

Iншi операцiiirтi доходи 2120 46 2l1 ,,4l 448
212I

doxid Bid первiсноzо вl1знання бiолоеiчнtх акmtrciв i
ci л ьс bkoza спо dao с ько i' пр о dvкui i'

2l22

doxid Bid вuкорuсmалшя KottttпiB, вuвiльненuх Bid
оtлоdаtпкування

2I23

Адл iHicTpaTиBHi витрати 2 l30 ( 55 872 ) ( 50224 )
Витрати на збут 2l50 ) )

Iншi операцifoтi врrграти 2l80 z0 796 9749 )
ч lпо.1,1ч чltс-|l.,

еJlпплlаlпll Bid змiнu варmоапi акmtrciв, якi оtlittююmься за
сttравеdлttвою варmiсmю

2l8I

вluпрсuпu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнttх акmuвiв i
с i,ц ь с ьк оzоспо dap сько i' пр о dчкui i'

2I82

Фiнаlr совиr-r результrlт вiд операцiйIноi дiяльно cTi :

прибчток 2l90 235 99з l61 328
збrгок 2 l95 ( (

Доход вiд ччастi в KaпlT€lJIl 22а0
iншi фiнансовi доходи 2220 14 545 38 139
Iншi доходи 22+а 4 зз4

у lпому чllсIl:
doxi d Bi d б_цаzоdiйноi' doпololoztt

224 I

Фiнансовi витрати 225а ( 41 4зз ) ( 42728 )
Втрати вiд l.частi в капiталi 2255 ( ( )
Irгшi вlа-грати 227а ( 1830 (зз6)
Прбуmок (збumок) вid вплuву iнфяцitна монеmарнi сmаmmi 2275



Продовження додатка 2

Фiнансовий результат до 0подi}ткування:
rryибlток 229() 21 l 609 l 56 40з

збиток 7295 ( ) )

Витrати (лохiд) з податк\,на приб},ток 2300 (58 902) (45 720)

2з 05

Члlстий фirrtrнсо Blrii рез1,.пы,ат:
пlзlrб1 ток 2з j0 15z 701 11068з

збиток 23_j5 ( ) ( )

. сукупни

Стаття Код
рядка

за звiтнIrii
перlод

За Rнаrогi.rниr:i
перiол

по[lередtIього

1
', J ,l

Дооl,iiнка (vrli нка) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (ччiнка ) ib irrансових _iHcTDl,McHTrB 24{)5 {()]l

Накопи,rонi Kl,pctlBi рtзллилдl 24I(}

24l5

lнший с\ к\ lltlrlй lo\iJ 2445 1 в59

Il lшt l ii cl,K\, п l t t l l"1,]o\iJ до оп одitтNl,вання 2450 5 924 1 859

Податсlrt на прибl,тоrс, пов'язаний з iнпrип.г сr,кr,пним докодоrl z455 _1 058

-[rl Iпllr"t cyк}|ri н l,I}:i ц охiд цitJ Irl 0rIодаткув ання - 2.1б0 4 866 l 859

CvKvlrHlrli дOrilt {с_упtа |lядкiв 2350,2355 т,а 2,4б0 2165 |57 57з 112 542

йдо

II. ЕлЕ,,}iЕнти опЕрАцIиних tsитрА

Назва ст*т,гi Кол
liялна

.3а звiтrшй
перiод

l 2 3 4
\rл-ллjл-- -.; л-*-_,,lvaqi v}rlqJrDrll Jn l Рdrfl

]irlл lпо 7l /l 11ll 5l5
Витрати на оrr,lаI\, прац1 2505 z,79 489 24а 2||
Вiдрахуванrrя на соцiа;rьн1 заходи 2510 6() 240 50 506

А rортизацiя 2_5t5 l(lб 794 160 409

IHrr:i опсра r{iйнi в лrцlа.ти ?{){l 42 141
,29 269

Разоьt 2550 658 з78 604 910

и

Iч. т}озрАхуноii цокАзникIв приБутковостI АкцI}I

Назва cTaTTi Ко,ц

рядка
За звiтrtItl:i

перiод

За ана.цогi.rншr"л

перiод
IIоIIе|]еднього

рOну
1 2 3 l

Середньорi.rна- кiлькiсть гqlостlтх акцiй 2600 |22з9854а i22з98540

Скоригована се.редньорi.rна кiлькjсть проотr.тх аrtцiй 2605 l22398540 122398_i40

Чистий при6},тоlt (збиток) на одrп. простч акr{lю 26] 0 |.247 62 0.90428

261-5 |.21762 0.90428

Дивiденди на одtц,щffififfiр* .-аД_- 2650

ffiЁiiьъ
Ьl^""tiЧI

\
IiepiBHlrK

голrrвпrrli

i] Ici<eTa о.;rексiй МихайловичfrА
{О

Хойда Наталiя Гурiiвна



Пiдприемство АКЦIОНЕРНЕ ТОtsАРI,tСТВО "ЖLIТОh{LIРОБJIЕНЕРГО"
!ата (piK, lчtiсяць. число)

за С.ЩРПОУ

2018 l10 l01
22048622

(найменування)

Звir,про рух гроlrlовllх коштiв (за пряпtлtм NleToj(oNI)

за 9 VIiсяцiв 2018 р.
ФсlрмаN3 КодзаДКУЛГ týбtOИ l

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчrмй перiол
попеDеднього Dокч

l 2 з 4

r. Ру* кошr,iв у результатi операrцit"rноi дiя.пыrостi
надходження вiд:

з000 з 265 546 z 724 з9з

Пrlворненгrя поJаткiв i ,lборiв з005 44 6

}r т0\{у.Iисд1 податку на додан},вартt9!1 з005

Цiлъового {liнансуванrrя з010 5 з54 4 522

На.Iходдtенtоr вiд отриь,tатlrи субсидiй, дотацrй J(r,t -l

ЙiБоЙеН.rя aBaHciB вiд поlФ,пцв i замовникiв 3015

Надiод2лtення вiд повернення авансlв з020 la1 l)9

з025 l 920 4 855

Нажод*ен*о вiд боржникiв неl,стойки (штрафiв, пенi) з035 4 681 5 44з

Н ад<о:.iкенгur BiJ операrц йноi ор,сн.:и з040 1 874 l 195

з045

Нал:iоджсн ня Bi: сзllаховlr:; п,Jerl iй 3050

На,цодження фiнансових __vcTaHoB вlд поверн9ння позик з055

[ншi надходженняl 3095 з8 70з 24 7(l1

Витрачанrrя Ёа оп"таry:

ToBapiB (робiт, пос,ryг) з 100 ( 2.{05 8зб ] ( 2045486 )

Пlэацi зi05 2з2за9 ) l97 2|з )

Вiдрахувань на соцiалЬнi заходи з1 i0 ( 6| 117 ,,) ( 52955 )

зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 )ý? R)о ,) (,. lбв 44з )

Витрачаrriя на оfLпатч зобов'язань з податчцq]цI4б,т9I зl lб ( 65439 ) 30 78l )

Витрачанrтя на оплатl зобов'язань з податк\" на додаrry
BapTicTb

з\17 ( l18605 ) ( Bl500 )

Бrра.rаrня на оLiIату l}обов'язаяь з iнших податкiв i зборiв 31 18 68 176 ) ( 56162 , )

Витрачання на огLцirт_y авансlв зlзj ( ()
Витрачання на оrшац, пOвернення авансlв з 140 ( 5609 ) ( l97l )

ВитDачання на огLrIат\l цlльових BHecKlB з 145 ) )

Витра.lання на oruIaý,, зобов'язань за страхови\lи
контрактаN.Iи з 150

( ) ( )

Витрачання фiнансових установ на наданн] п99ц з 155 ) ( )

Iншi витрачання з 190 ( 28\2з ) ( з059в l
ЧltcTlIl)i Il r-x коцl,гi в Bi;r опер ацil"{}lоi дiя.l tr'нo cTi 3195 зз2 14l 268 б08
- tl. Вух кошl,гiв _y результатi ilrBec,гr,lцir"tltoT J{iя.цr,ностi

Н аlходжеI ll{,1 Rl.-\ pCi1_1 l,_]allt! :

фiнаноовргк iнвеотицiй з200 104 653 з4 214

необопотних аюивiв 3205 l08 655

Надiод*iенrrя в iд отрип,rанах :

вiдсоткiв з2l5 |7 зз2 i0 514

дивlд9ндlв з220 2 z94 2 7з5

Нажодiкення вiд деривативiв з2z5

надходденгrя вiд погашенLul позик з2з0

надходдrення вiд вибуття дочlрнього пlдцрисмства та

iншоi господарськоi одиницi з2з5

Iншi надходженrrя зz50



Вr-ра.rаrrя на придбання.

фiнансовrтх iнвестицrй I94 38714з 9I2

Вигт,rати за деривативами
Витрач ання на надаFlчlд99ц

1ншоi господарсько1 о,циниLIl

Iншi гr,чатежi -\98 727
Бс*rr1 ,п-, "o".iB 

вiд ilrBecTrlцiilHoi дiя,пьлtостi

@irrmlcoBoi дiяльност{

Нап,iодженrrя вiд:

]\,fання позик

з1 324:.. , ._ , l 1al)r)
l_}итра,tанлtt на cli-lal\ ",]cоt,'r.lв , i j

Витрач агпlя на В игIj-I ати некояrрольов аниNх частIIаNI },

rfo1Ц,l]Hlx П

Irrmi lgiaтэIii
-t50 824ББ.т,}tчltйrФ вiд фitrансовоi дiя"тrьfi осr,i

.l,.с-.ti rl},-гц""0"пх KourTiB зД Зtrцциц_ц9!ц
За"пишок коштlв на лоI:Iаток

'125 176 ,1,l 83 66з
За,циlrrок коштlв FIа кнець

:ж,D

продаж\r' частки в доLIIрньоN+/

Вл;;р;t.iання Hi], 
..

tlцц,ц tsласних акцlи
, ' i зз.ls

lЗ_liti

-,-----#,i--:r--.<

, l : _, ,_,

226

,

3.+ 805 )

з340[ншi вадходrкснttя

ПOгflrrrення позиr<

Гiша 11, Дивi,ýндtв

В*рооаrr*rr, на прилбалr}L чЁстки в дочrрньоN{}

пlдприс,l\{ствj

Головн

IlIcKcTa OLreKtii'i &,Itlxttii;loBirч

Хой:rа НззrЦlшЦвнil



Пiдприемство АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

!ата (piK, мiсяць, число)

за С!РПОУ

кодлI
2018 l0 0l

22048622

(найменування)

Звiт про власний капiтаJI
за 9 МiсяцЬ 2018 р.

Форпrа ЛЪ,l Код за ДtУД Гls01005 l
I!ерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри*

тий
збиток)

Капiтал
у дооцiн

- ках

,98 49l
залtлшrок на початок

J0 600 l z blz взz

Коригуванвя:
змiна облiitовоi
полiтики
ВлlriDавлснiiя гtо}lилок

з 790 41398з l ззz 6,]z 8з2
СкорItгованлtй зал1,1-

шок на початок

1 52 107l52 70,7

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний

Iнший сукупний
дохIд за звlтнии

,Щооцiнка (уriнltа)
нсобопотгrrоl aKTr.rBl B

Частrtа iншого сl,ýiпного
xojý,асоцlиоваFILIx I

Iнший счк\IпI{ий i]охiд

(1 1.t 075){1 l4 075)

Розподiл прибутку:
Rrr--.-r" DтппЕIirilf

(дивiденди)
Спряr,r_чвання прибу,тку

до заресстрованого

С).пtа чистогg прибlтg',
належна до бюджет\,
вiдповiдно до
законодавства
Cylt а .rлrстого прибlтrq,,
на cTBopeHHrI
спецiальнлтi
цiльових) фон,цlв

Дооцiнка (r,цiнка)

фiнансових iHc



Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочен}UI
Внески учасникiв:

Вилучення капiталу:
,п аltцiй {часток

ленLtх, акцiй (часток)

них,акrцй (часток

З_rrеншснгrя Holr iHa.,lb-

но1 BapTOcTl акдlи
тншi зшriни в капiталr (100 t92)

Прrцбання (продаф
HoKoHTi]o-]rhoBarToi
tlac гкI{ в дс,чll]ньоllY

разом зрriн' y, капirалt
заллrrпок на кiгrець

(95 326)

1 121 956

?]фл*i..аi. ] ]л'€,}iiЁ,ýffi

з 833 910

IIIeKeTit о;rексiй Мr.rхайловичltepiBHr.rK

l о.повнии r}чх Хойда ЕаталiяГурiiЪна


