


                          Шановні акціонери!!!

З впевненістю можу сказати, що
головну мету,  яка стоїть перед
Правлінням Публічним акціонерним
товариством «Енергопостачальною
компанією «Житомиробленерго» -
забезпечення розвитку Компанії і
збільшення прибутку, в 2011 році
було досягнуто. Основні показники
діяльності Компанії говорять самі за
себе: чистий прибуток складає
43,076млн.грн., при рентабельності
7,89% економія ТВЕ за 2011р. складає
61,901 млн. кВт-год., що у
відсотковому значенні - 2,35 %.

Слід зазначити,  що в зв’язку із
складною ситуацією із розрахунками
за використану електроенергію
окремих підприємств ЖКГ, розрахунки
за куповану в ДП «Енергоринок»
електроенергію Товариством
проведені на 97,8% , решта було
реструктузовано з терміном
погашення до 14.08.12р.

Впровадження новітніх технологій - це те, на що Правління Товариства також
фокусує увагу, бо ж покращення виробничої діяльності неможливе без втілення у життя
світового передового досвіду. Так, у 2011 році було розпочато й завершено будівництво
першої  експериментальної ділянки ПЛ–10 кВ "Піщаниця–1" від підстанції ПС–110/35/10 кВ
"Овруч" протяжністю майже 5 км. Експериментальність цієї лінії полягає в тому, що під час
будівництва використовувалися не залізобетонні, а металеві опори. Не можна не
зазначити, що будування ліній електропередач із використанням таких опор впроваджено
Компанією вперше в Україні. Крім того виконана запланована на 2011 рік виробнича
програма з ремонту та обслуговуванню електромереж, при цьому освоєно 97,4 млн. грн.

У 2011 році відбулася зміна назви Товариства на Публічне акціонерне товариство
«Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго», що вимагає ще більше прозорості і
відкритості щодо фінансово-економічної діяльності підприємства. На належному високому
рівні є також інформування наших споживачів щодо питань користування
електроенергією, розрахунків за її використання тощо.

Правління Компанії висловлює впевненість в успішності обраної фінансово-
господарської політики ПАТ «ЕК»Житомиробленерго» та здійснює все можливе для
отримання максимального прибутку та виконання зобов’язань перед акціонерами і
споживачами на належному високому рівні.

Голова Правління                                                                             А. В. Левицький
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Основні відомості про
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

Енергетика – одна з ключових галузей економіки. Споживачами її продукції є не
тільки всі підприємства, організації, установи, а й мешканці країни. Ця стратегічна галузь
національної економіки і є основою функціонування інших галузей.

В 1994 році відповідно до Указу Президента України розпочато реорганізацію
енергетичної галузі України. У 1995 році в процесі корпоратизації було створено
Державну акціонерну енергопостачальну компанію (ДАЕК) «Житомиробленерго»,
засновником якої виступила держава в особі Міністерства енергетики України.

30 листопада 1999 року рішенням Загальних зборів акціонерів Державна
акціонерна енергопостачальна компанія (ДАЕК) «Житомиробленерго» була
перейменована у відкрите акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія
«Житомиробленерго» (ВАТ «ЕК «Житомиробленерго»). Згідно Закону України «Про
акціонерні товариства» 11 березня 2011 року рішенням Загальних зборів акціонерів було
змінено назву на Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія
«Житомиробленерго»

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» є природним монополістом на ринку Житомирської
області.

Найменування Публічне акціонерне товариство
„Енергопостачальна компанія „Житомиробленерго”

Юридична адреса 10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8
тел. (0412) 40-20-59
факс (0412) 40-20-44
E-mail: kanc@co.ztoe.com.ua

Територія діяльності Житомирська область
Основний вид діяльності Постачання та передача електроенергії

Обсяг постачання
електроенергії у 2011 році 2,125 млрд. кВт-год.
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Структура ПАТ«ЕК«Житомиробленерго»

Загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Правління

Директори за
напрямками діяльності

Виробничі служби
та відділи

Андрушівський РЕМ Баранівський
РЕМ Бердичівський РЕМ

Брусилівський  РЕМ Вол.-Волинський
РЕМ Ємільчинський РЕМ

Житомирський РЕМ Зарічанський РЕМ Коростенський РЕМ

Коростишівський
РЕМ Лугинський   РЕМ Любарський РЕМ

Малинський     РЕМ Народицький РЕМ Нов.-Волинський
РЕМ

Овруцький       РЕМ Олевський     РЕМ Попільнянський
РЕМ

Радомишльський
РЕМ

Романівський
РЕМ Ружинський  РЕМ

Червоноармійський
РЕМ

Черняхівський
РЕМ Чуднівський  РЕМ
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Предмет і мета діяльності
Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для

одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення
добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства,
а також отримання акціонерами дивідендів.

Метою діяльності Товариства
є одержання прибутку для розвитку
Товариства, забезпечення інтересів її
акціонерів, задоволення економічних
інтересів та соціальних потреб її
працівників, інші види діяльності, які
можуть здійснюватися, якщо вони
спрямовані на досягнення основної
мети діяльності Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:
- постачання електричної енергії за регульованими тарифами (ліцензія АГ № 500314);
- передача електричної енергії місцевими (локальними) мережами (ліцензія АГ № 500313);
- розподілення  електричної енергії.

Товариство обслуговує

Повітряні лінії електропередачі

напругою 0,4-110 кВ(по колу)
34 431,5 км

Кабельні лінії електропередачі

напругою 0,4-10 кВ
1 408,2 км

Електропідстанції

напругою 35-110 кВ
193 шт.

ТП, РП – 6-10 / 0,4 кВ 8 675 шт.

Площа постачання 29,9 тис. кв. км

Кількість споживачів 585 805 абонентів

у тому числі: фізичних

                     юридичних

570 804 абонентів

  15 001 абонентів
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Основні показники господарсько-
фінансового стану

Факт
Показники

Одиниця

виміру 2010 рік 2011 рік

Надходження електроенергії в мережі млн. кВт-год 2 546,36 2 626,425

Корисний відпуск електроенергії власним
споживачам

млн. кВт-год 2 032,237 2 125,067

Відсоток оплати товарної продукції % 102,3 98,08

Заборгованість споживачів тис. грн. 31 946 63 988

Купована електроенергія в ДП
„Енергоринок”

млн. кВт-год 2 471,206 2 543, 04

Відсоток оплати купованої електроенергії % 100 97,78

Реструктуризована заборгованість за
електроенергію перед ДП „Енергоринок”

тис. грн. - 20 000

Рентабельність продукції % 9,18 7,89

Витрати електроенергії в мережах % 16,72 15,28

Середньо відпускний тариф власним
споживачам (без ПДВ)

коп./ кВт-год 43,21 52,47
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Структура споживання
електроенергії за 2011 рік

Споживачі Факт за 2011 р.
(тис. кВт-год)

% в
загальному

обсязі
Промисловість більше 750 кВА 652717 30,7

Промисловість до 750 кВА 301871 14,2

Електрифікований міський
транспорт

15660 0,7

Непромислові споживачі 291360 13,7

Сільське господарство 51725 2,4

Населення 768819 26,2

Населені пункти 42915 2,0

Всього 2125067 100

30,7

14,2
0,7

13,7

2,4

26,2

2

Промисловість більше 750 кВА Промисловість до 750 кВА
Електрифікований міський транспорт Непромислові споживачі
Сільське господарство Населення
Населені пункти
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БАЛАНС за 2011 рік
тис. грн.

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 307 548

первісна вартість 011 8 805 9 240

накопичена амортизація 012 (8 498) (8 692)

Незавершене будівництво 020 21 554 21525

Основні засоби:

залишкова вартість 030 805 117 828 544

первісна вартість 031 3 271 533 3 331 136

знос 032 (2 466 416) (2 502 592)

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість 035

первісна вартість 036

накопичена амортизація 037

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі

інших підприємств
040 78 186 78 203

інші фінансові інвестиції 045 95 268 91 733

Довгострокова дебіторська заборгованість 050

Відстрочені податкові активи 060

Інші необоротні активи 070

Усього за розділом I 080 1 000 432 1 020 553

II. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 10 893 13 629

Поточні біологічні активи 110

Незавершене виробництво 120 20 15

Готова продукція 130

Товари 140 3 281 12

Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 29 383 32 335

первісна вартість 161 36 359 66 056

резерв сумнівних боргів 162 (6 976) (33 721)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 170 5 145

за виданими авансами 180 764 14 654

з нарахованих доходів 190

із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 14 535 1 304

Поточні фінансові інвестиції 220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 13 961 24 229

в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250 5 774 6 450
Усього за розділом II 260 78 616 92 773

     III. Витрати майбутніх періодів 270 17 28

Баланс 280 1 079 065 1 113 3548



БАЛАНС за 2011 рік(продовження)
тис. грн.

Пасив Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал 300 30 600 30 600

Пайовий капітал 310

Додатковий вкладений капітал 320

Інший додатковий капітал 330 658 536 632 864

Резервний капітал 340 5 356 5 356

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 123 881 192 948

Неоплачений капітал 360

Вилучений капітал 370

Усього за розділом I 380 818 373 861 768
II. Забезпечення майбутніх витрат і

платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 6 035 8 565

Інші забезпечення 410

Цільове фінансування 420 2 605

Усього за розділом II 430 6 035 11 170

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків 440 69 911

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 105 996 51 289

Відстрочені податкові зобов'язання 460 892 8 850

Інші довгострокові зобов'язання 470 65 000

Усього за розділом III 480 171 888 130 050

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків 500 15 000 15 000
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями

510

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

530 9 245 28 364

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів 540 37 957 44 984

з бюджетом 550 11 068 8 915

з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 1 498 2 061
з оплати праці 580 4 482 5 435

з учасниками 590 2 306 2 295

із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов'язання 610 1 213 3 312

Усього за розділом IV 620 802 769 110 366

V. Доходи майбутніх періодів 630

Баланс 640 1 079 065 1 113 354

Голова Правління                                                         А. В. Левицький

Головний бухгалтер                                                     Н. Г. Хойда 9



Звіт про фінансові результати
за 2011 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
тис. грн.

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)

010 1 490 331 1 111 406

Податок на додану вартість 015 (233 694) (185 234)

Акцизний збір 020 (                  ) (                  )

025 (                  ) (                  )

Інші вирахування з доходу 030 (                  ) (                  )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)

035 1 256 637 926 172

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

040 (1 114 365) (796 724)

Валовий:

прибуток 050 142 272 129 448

збиток 055

Інші операційні доходи 060 10 679 11 049

Адміністративні витрати 070 (22 357) (21 291)

Витрати на збут 080 (                    ) (                    )

Інші операційні витрати 090 (37 051) (16 187)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 93 543 103 019

збиток 105

Доход від участі в капіталі 110

Інші фінансові доходи 120 3 228 75

Інші доходи 130 37 734 781 789

Фінансові витрати 140 (27 824) (70 521)

Втрати від участі в капіталі 150 (                      ) (
)

Інші витрати 160 (32 694) (773 916)
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:
прибуток 170 73 987 40 446

збиток 175 (                     ) (                     )

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (30 911) (16 288)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 43 076 24 158

збиток 195 (                    ) (                    )

Надзвичайні:

доходи 200

витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:
прибуток 220 43 076 24 158
збиток 225
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Звіт про фінансові результати
за 2011 рік (продовження)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
тис. грн.

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
Матеріальні затрати 230 55 443 48 785
Витрати на оплату праці 240 144 934 115 769
Відрахування на соціальні заходи 250 50 728 40 751
Амортизація 260 42 145 36 569
Інші операційні витрати 270 60 049 22 366
Разом 280 353 299 264 240

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

За
попередній

період
Середньорічна кількість простих акцій 300 122 398 540 122 398 540
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

310 122 398 540 122 398 540

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,3519 0,1974
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію

330 0,3519 0,1974

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Голова Правління                                                         А. В. Левицький

Головний бухгалтер                                                     Н. Г. Хойда
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Відомості для акціонерів
Наглядова рада ПАТ « ЕК « Житомиробленерго»

Голова Наглядової ради Спектор Михайло Йосипович

Заступник Голови Наглядової ради ВС „Енерджi Iнтернейшнл Н. В.” в особі
Судака Ігоря Олександровича, що діє на
підставі довіреності
ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” в
особі Соловйова Юрія Юрійовича, що діє на
підставі довіреності
Зоммер Анатолій Еммануїлович

Члени Наглядової ради

Кур’янов Олександр Михайлович

Голова ревізійної комісії Федорко Анастасія Миколаївна

Правління компанії:

Голова Правління Левицький Анатолій Володимирович

Члени правління: Харчук Леонід Павлович
Безшкурий Станіслав Григорович
Павловський Юрій Семенович
Невмержицький Сергій Миколайович
Хойда Наталія Гуріївна
Присяжнюк Євгенія Іванівна

Депозитарій  ПрАТ „Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”
                                                        04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

Зберігач                                          ТОВ „Енергетична реєстраційна компанія”
                                                        01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36 В
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   Аналіз показників фінансового
               стану за 2011 рік

По результатам аудиторської перевірки фінансової звітності отримано
підтвердження, що фінансова звітність за 2011 рік складена згідно з Законом України
„Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”,  відповідає визначеним
правовим принципам регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку,
фінансова звітність складена на підставі облікових даних і в цілому відображає
фактичний фінансовий стан Товариства з валютою балансу 1 079 143 тис. грн.

Показники на 31.12.2011 р. на 31.12.2010 р.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,84 0,95

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,22 0,17

3. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,77 0,76

4. Коефіцієнт рентабельності активів 0,039 0,022

5. Коефіцієнт структури капіталу 0,29 0,32

6. Знос основних фондів (%) 75,13 75,39
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Запровадження нового способу боротьби
з ожеледно-вітровими навантаженнями

Події дворічної давнини, коли в
результаті впливу ожеледиці на
елементи повітряних ліній
електропередачі в північних районах
області виникли масові відключення
від електропостачання споживачів,
через пошкодження електричних
опор та обриви проводів повітряних
ліній напругою 10 – 0,4 кВ, змусили
керівництво Товариства шукати
кардинальних шляхів вирішення
даної проблеми на основі нових
технологій і матеріалів будівництва
електричних мереж у географічних
районах із складною ожеледно-
вітровою обстановкою.

В пам'яті учасників тих подій ще добре збереглися спогади про ті дні напруженої
роботи по відновленню пошкоджених ліній електропередачі. Всього за два тижні
електропостачання було відновлено у всіх населених пунктах Овруцького, Олевського,
Лугинського та Народицького районів.

Після цього було проведено ряд заходів з підвищення стійкості повітряних ліній
(ПЛ)  електропередачі і з застосуванням традиційних шляхів вирішення проблеми,  а
саме: зменшенням відстані між електричними опорами, застосуванням подвійних
кріплень проводів та перехід на більш міцні щодо розриву проводи зі стальними
жилами.

В 2011 році було розпочато й успішно завершено будівництво першої
експериментальної ділянки ПЛ–10 кВ "Піщаниця–1" від підстанції ПС–110/35/10 кВ
"Овруч" протяжністю майже 5 км. Експериментальність цієї лінії полягає в тому, що під
час будівництва використовувалися не залізобетонні опори , а металеві опори польської
фірми "KROMISS BIS". По іншому їх ще називаю стальні гнуті оцинковані конічні опори.
Головна їхня перевага – це на декілька порядків вища стійкість до деформацій і
повалення при ожеледицях і вітрових навантаженнях.

Якщо ж розглядати технології,  які рекомендовані виробником і були повністю
використані при будівництві, то це на 100 відсотків нові підходи і елементи, які раніше
не застосовувались в електроенергетиці.

Після введення лінії в
експлуатацію є підстави надіятись, що
проблема надійності
електропостачання буде вирішена
незалежно від того, якими будуть
погодні умови, а набуті навики
використання нових технологій на
десятиріччя збагатять працівників
Товариства передовим світовим
досвідом.
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Профілактика електротравматизму
                         серед дітей

Важливою складовою роботи
Товариства є соціальна відповідальність. Тож
профілактика електротравматизму серед
населення -  постійна робота колективу ПАТ
«ЕК«Житомиробленерго», яка є
різноплановою і дієвою.

Особливу увагу Товариство приділяє
профілактичній роботі з дітьми,  бо ж
задовольнити  цікавість дитини можуть тільки
знання і вберегти від враження
електрострумом допоможе постійна увага,
нагадування, роз’яснення у доступній  дітям
формі.

Товариство випустило власну книжку
з дитячої електробезпеки «Небезпечна
прогулянка», 5000 екземплярів якої було
безкоштовно розповсюджено по школам та
різним дитячим закладам.

В цій дитячій книжці правила
електробезпеки подаються дітям не
нав’язливо,  вони, так би мовити, вплетені
в казкову історію, що запам’ятовується
дітьми краще,  крім того в ній є цікаві
завдання на закріплення викладеного в
книжці матеріалу про електробезпеку.

Не лишнім є нагадування правил
електробезпеки й дорослим, що також
увійшло до дитячої книжечки як пам’ятка
для батьків й вчителів.

Фахівцями Товариства проводяться
навчання для вчителів, які викладають
предмет з безпеки життєдіяльності в
шкільних закладах із наданням їм наочних
і відео матеріалів та розробленого
фахівцями Товариства плану-конспекту
для уроку з електробезпеки.

Крім того ПАТ «ЕК
«Житомиробленерго» регулярно проводить
серед дітей Житомирської області конкурси
дитячого малюнку, ігрові програми і інші
заходи на тему «Електробезпека», для
того аби попередити дитячий
електротравматизм та привернути увагу
дітей та дорослих до цієї проблеми і в
черговий раз нагадати правила з
електробезпеки.
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