


Шановні акціонери!
Головна задача, яку Ви ставите перед

Правлінням Товариства – це утримання існуючих
досягнень та напрацювань і постійний
прогресивний розвиток Товариства з метою
збільшення отримуваного прибутку.

2012 рік був не простий. Постійно зростаюча
заборгованість комунальних та бюджетних
підприємств і установ, особливо КП
«Житомирводоканал», за спожиту електроенергію
вимагала від нас рішучих дій і непопулярних
рішень. Задля стимулювання керівників
підприємств-боржників привести розрахунки до
належного рівня ми змушені були протягом 2012
року обмежувати електропостачання цих об’єктів.
Зусиллями Правління і трудового колективу
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго» було досягнуто
зменшення дебіторської заборгованості та
отримано прибуток у 2012 році у сумі 24 905,0 тис.

грн., рентабельність продукції склала 2,69%, економія технологічних витрат
електроенергії на її транспортування становила 59,516 млн. кВт-год.

За минулий рік колективом Товариства зроблено не мало - це і виконання плану
капітального ремонту та технічного обслуговування електромереж в необхідному обсязі.
Продовжується виконання Інвестиційної програми. Зокрема,  в 2012 році було проведено
реконструкцію ВРП - 110кВ на ПС -  110/35/10 кВ “Коростишів”, замінено вимикачі
ММО-110 на елегазові типу ВГТ - 110 у кількості 14 шт. на ПС - 110кВ, замінено 74 шт.
масляних вимикачів 10 кВ на вакуумні на ПС 35-110 кВ та РП, ТП 10/0,4кВ, розпочата
реконструкція ПЛ - 110кВ "Житомир – Коростишів – Макарів", було проведено
реконструкцію 167,432 км ПЛ - 0,4кВ з використанням самоутримного ізольованого
проводу (СІП), замінено 49,1 км неізольованих проводів ПЛ - 0,4кВ на ізольовані по
території дитячих закладів та багато іншого.

Великим досягненням 2012 року є відкриття Сервісного центру по
обслуговуванню споживачів за принципом «єдиного вікна». За декілька місяців його
роботи споживачі вже змогли оцінити всі переваги і зручності такого сервісу, а
Правління, в свою чергу, постійно працює над вдосконаленням його роботи.

    Правління Товариства, не зважаючи на всі труднощі, висловлює впевненість в
успішності обраної фінансово-господарської політики ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
та здійснить все можливе для отримання максимального прибутку.

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 2012 році 2,15 млрд. кВт-год.

Нове обладнання ПС 110/35/10 -  кВ "Смолянка"    3



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 їх
добробуту у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також
отримання акціонерами дивідендів.

Метою діяльності Товариства є

отримання прибутку для розвитку Товариства,
забезпечення інтересів його акціонерів, задоволення
економічних інтересів та соціальних потреб його
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)
34 480,154 км

Кабельні лінії електропередачі

напругою 0,4-10 кВ
1 416,656 км

Електропідстанції

напругою 35-110 кВ
193 шт.

ТП, РП – 6-10 / 0,4 кВ 8 751 шт.

Площа постачання 29,9 тис. кв. км

Кількість споживачів 590 236 абонентів

у тому числі: фізичних

                     юридичних

574 870 абонентів

  15 366 абонентів
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Основні показники господарсько-фінансового стану

Показники
Одиниця

виміру

Факт

2011 рік 2012 рік

Надходження електроенергії в мережі млн. кВт-год 2 626,425 2709,086

Корисний відпуск електроенергії власним
споживачам

млн. кВт-год 2 125,067 2151,501

Відсоток оплати товарної продукції % 98,08 102,1

Заборгованість споживачів тис. грн. 63 988 43909

Купована електроенергія в ДП
„Енергоринок”

млн. кВт-год 2 543, 043 2583,357

Відсоток оплати купованої електроенергії % 97,78 101,17

Реструктуризована заборгованість за
електроенергію перед ДП „Енергоринок”

тис. грн. 20 000 15 000

Рентабельність продукції % 7,89 2,69

Витрати електроенергії в мережах % 15,28 15,52

Середньо відпускний тариф власним
споживачам (без ПДВ)

коп./ кВт-год 52,47 59,33

ПС 110/35/10 – кВ "Коростень"
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Структура споживання електроенергії
за 2012 рік

Споживачі Факт за 2012 р.
(тис. кВт-год)

% в
загальному

обсязі
Промисловість більше 750 кВА 628 728 29,2

Промисловість до 750 кВА 290 206 13,5

Електрифікований міський
транспорт

15 335 0,7

Непромислові споживачі 307 277 14,3

Сільське господарство 53 874 2,5

Населення 814 204 37,8

Населені пункти 41 877 1,9

Всього 2 151 501 100

37,8

13,5
0,7

14,3

2,5

29,2

1,9

Промисловість більше 750 кВА Промисловість до 750 кВА
Електрифікований міський транспорт Непромислові споживачі
Сільське господарство Населення
Населені пункти    7



БАЛАНС за 2012 рік тис. грн.

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 628 816
первісна вартість 011 7 257 7 679
накопичена амортизація 012 (6 629) (6 863)

Незавершене будівництво 020
Основні засоби:

залишкова вартість 030 2 167 234 2 209 790
первісна вартість 031 3 491 499 4 213 469
знос 032 (1 324 265) (2 003 679)

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 7 192 53 407

інші фінансові інвестиції 045 91 733
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 2 427
Відстрочені податкові активи 060
Інші необоротні активи 070 333 259
Усього за розділом I 080 2 175 387 2 358 432

II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 12 306 15 424
Поточні біологічні активи 110
Незавершене виробництво 120
Готова продукція 130
Товари 140
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги:

чиста реалізаційна вартість 160 65 405 69 230
первісна вартість 161 99 126 82 344
резерв сумнівних боргів 162 (33 721) (13 114)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170
за виданими авансами 180 1 792 1 105
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 609 1 988
Поточні фінансові інвестиції 220 153 285
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 230 23 69 7 19 025
в іноземній валюті 240

Інші оборотні активи 250
Усього за розділом II 260 257 094 106 772

     III. Витрати майбутніх періодів 270
Баланс 280 2 432 481 2 465 204    8



БАЛАНС за 2012 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 1 570 155 1 581 219
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 345 741 464 922
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом I 380 1 946 496 2 076 741

II. Забезпечення майбутніх витрат і
платежів

Забезпечення виплат персоналу 400 8 565 11 042
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430 8 565 11 042

III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 69 911
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460 243  964 194 880
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 313 875 194 880

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 16 021 72 881
Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями 510 53 062 21 348

Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги 530 31 751 19 961

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 38 626  46 437
з бюджетом 550 14 301 12 292
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 2 061 1 890
з оплати праці 580 5 428 5 457
з учасниками 590 2 295 2 275
із внутрішніх розрахунків 600

Інші поточні зобов'язання 610
Усього за розділом IV 620 163 545 182 541

V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 2 432 481 2 465 204

Голова Правління                                                         А. В. Левицький

Головний бухгалтер                                                     Н. Г. Хойда
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Звіт про фінансові результати за 2012 рік
тис. грн.

Стаття Код
рядка

За звітний
період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 010 1 288 596

Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020

025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) 035 1 288 596

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (1 231 214)
Валовий:

прибуток 050 57 382
збиток 055 0

Інші операційні доходи 060 80 621
Адміністративні витрати 070 (23 606)
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090 (15 611)
Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток 100 98 786
збиток 105 0

Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 68 327
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 (80 794)
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 (45 645)
Фінансові результати від звичайної діяльності до
оподаткування:

прибуток 170 40 674
збиток 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (15 769)
Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток 190 24 905
збиток 195 0

Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205

Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 24 905
збиток 225 0
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        Звіт про фінансові результати за 2012 рік
                                   (продовження)

тис. грн.

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

Матеріальні затрати 230 63 338
Витрати на оплату праці 240 164 694
Відрахування на соціальні заходи 250 57 971
Амортизація 260 89 657
Інші операційні витрати 270 25 072
Разом 280 400 732

Назва статті Код
рядка

За звітний
період

Середньорічна кількість простих акцій 300 122 398 540
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій 310 122 398 540

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,20347
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію 330 0,20347

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

Члени Наглядової ради ТОВ „ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна” в
особі Соловйова Юрія Юрійовича, що діє на
підставі довіреності
Зоммер Анатолій Еммануїлович
Кур’янов Олександр Михайлович

Голова ревізійної комісії Федорко Анастасія Миколаївна

 Правління компанії:

Голова Правління

Левицький Анатолій Володимирович

Член правління        Член правління           Член правління         Член правління Член правління

           Харчук                        Безшкурий                       Павловський                Невмержицький                  Хойда

   Леонід Павлович     Станіслав Григорович           Юрій Семенович        Сергій Миколайович    Наталія  Гуріївна

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    12



Аналіз показників фінансового
стану за 2012 рік

По результатам аудиторської перевірки фінансової звітності отримано
підтвердження, що фінансова звітність за 2012 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 31.12.2012 р.

1. Коефіцієнт поточної ліквідності 0,84

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,22

3. Коефіцієнт фінансової незалежності 0,77

4. Коефіцієнт рентабельності активів 0,039

5. Коефіцієнт структури капіталу 0,29

6. Знос основних фондів (%) 75,13

ПЛ - 35  кВ Чуднів – Карпівці
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Сервісний центр ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

Для покращення якості обслуговування споживачів, ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” створило
Сервісний центр, котрий знаходиться у м. Житомир, по вул. Перемоги 10, приурочивши його відкриття
до 75-річчя з дня створення Житомирської області. Приміщення Сервісного центру має вдале
розташування, що дозволяє кожному бажаючому швидко та зручно сюди дістатися. Мешканці міста та
області вже змогли оцінити переваги такого сервісу, адже приміщення оснащено всіма найсучаснішими
офісними зручностями з найширшою гамою послуг для споживачів комунальних послуг. Відвідувачам
центру також надаються кваліфіковані консультації щодо водопостачання та водовідведення,
теплопостачання та газопостачання. Тут також можна звірити свою оплату за отримані послуги, а, при
бажанні, здійснити всі необхідні платежі, оскільки для зручності споживачів у центрі розташоване
відділення ПАТ “Першого Інвестиційного Банку”. Також можна отримати консультації від
представника страхової компанії та здійснити страхові платежі.

Для зручності споживачів електричної енергії, ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” розмістило у
Сервісному центрі проектну групу відділу капітального будівництва та відділ з приєднання  та
перспективного розвитку, які узгоджують потрібні дозвільні процедури, виготовляють та видають
документацію та проекти із електропостачання.

Керівництво ПАТ “ЕК “Житомиробленерго” буде і в подальшому удосконалювати
роботу центру, розширювати спектр послуг та робити все для того, аби новостворений Сервісний
центр гарантував обслуговування на найвищому рівні. 14



  Надання благодійної допомоги
ПАТ “ЕК “Житомиробленерго”  не стоїть осторонь вирішення проблем у

соціальній сфері нашої області. Так, у 2012 році стороннім організаціям та громадянам, котрі зверталися
за допомогою до Товариства, було надано благодійну допомогу на загальну суму близько 300 тис. грн.

Внесок Товариства у реалізацію благодійних програм, які впроваджувала Фундація БФ “Відкриті
серця“, склав в 2012 році 240 тис. грн., що дало можливість встановити дитячий майданчик на території
парку ім. Гагаріна у м. Житомирі.

Під постійним патронатом Товариства знаходяться 3 дитячі будинки для дітей-інвалідів та сиріт
у  селах Дениші, Тетерівка та м. Коростені. Для дітей, котрі знаходяться під опікою держави, були
придбані подарунки, спортивний інвентар, проводилися ремонти приміщень дитячих будинків. Крім
того було придбано спортивний інвентар для дитячого інтернату в с. Кмитів Коростишівського району.

Благодійна допомога також надавалася лікувальним закладам. Було проведено заміну вікон у
неврологічному відділенні обласної лікарні ім. Горбачевського та поліклініці №2 міста Житомира,
придбано постільні приналежності для терапевтичного відділення обласної лікарні та будівельні
матеріали для лікарні №2 м. Житомира.

Товариство прийняло активну участь у відродженні Святоанастасіївського жіночого монастиря в
м. Житомирі шляхом проведення ремонту електричних мереж для освітлення храму.

Також грошові кошти надавалися для поїздки дітей танцювального гурту “Джерельце” на
фестиваль дитячої творчості, а для Володарсько-Волинського центру дитячої та юнацької творчості
придбано будівельні матеріали. Не забували у Товаристві і про потреби постраждалих громадян області.
Так, сім’ям смт. Володарськ-Волинську та с. Фасова, постраждалим внаслідок пожеж в приватних
будинках,  було надано благодійну допомогу у вигляді матеріалів для проведення ремонтних робіт.

Товариство надавало посильну допомогу в  ремонті  приміщень навчальних закладів - школа №36
м. Житомир – 2 700 грн., Верлоцька школа Радомишльського району - 1 985 грн., а для Житомирського
технологічного коледжу було виконано ремонтні роботи електрооблаштування на 10 300 грн.

У минулому році до Правління звернулися родини Каленик та Палько з клопотанням допомогти
у лікуванні дітей, які потребували негайної операції і відповідну допомогу булу надано. Варто
відмітити, що трудовий колектив завжди підтримує соціальні ініціативи керівництва, активно
допомагаючи у зборі коштів тяжкохворим на лікування.
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