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за  КОАТУУ  1810136600 

за  КОПФГ  230 

за  КВЕД  35.13 

Форма  №  1 

Код  за  ДКУД  1801001 

Приватне  акцгонерне  товариство  «Енергопостачальна  компангя  Житомиробленерго»  

Територгя  Житомирська  область   
Органгзацгйнo-правова  форма  господарювання  Акцгонернетовариство  
Вид  економгчно1 дгяльностг  Розподглення  електроенергг1 

Середня  кглькгсть  праугвникгв  3'579 
Одиниуя  вимгру : тис. грн, без  десяткового  знака  (окргм  роздглу  1V 3вiN про  фгнансовг   
резупьтати  (Звгту  про  сукупний  дохгд) (форма  N 2), грошовг  показники  якого  наводяться  
в  гривнях  з  копгйками) 
Адреса  вул. Пушкгнська , буд. 32!8 м. Житомир, Житомирська  обл., 10008 
Складено  (зробити  позначку  "v" у  вгдповгднгй  клгтинуг ): 

за  положеннями(стандартами)бухгалтерського  облеку  

за  мгжнародними  стандартами  фгнансовог  звгтностг  

БАЛАНС  (3617 ПРО  Ф1НАНСОВИЙ  СТАН) 

на  31 грудня  2017 року  

Прим. 

01 сгчня  2017 р. 	Э1 грудня2017 р. 

АКТИВ  

1 

На  початок  звгтного  Код 	 На  кгнеуь  звгтного  пергоду  ряд  ка 	 nepioAY 
(без  аудиту) 

2 	 3 	 4 

1. Необоротнг  активи 	 - 
6 Нематергальнг  активи  1000 1 036 853 
6 первгсна  вартгсть  1001 8 498 10 944 
6 	. накопичена  амортизацгя  1002 (7 462) (10 091) 

Незавершенг  капгтапьнг  гнвестицб  1005 
7 Основнгзасоби 	 - 7010 4 325 753 4 355 223 
7 первгсна  вартгсть  7011 9 493 374 9720039 
7 зное  1012 (5 167 621) (5 364 816) 

1нвестицгйна  нерухомгсть  1015 
Довгостроновг  6ionoriчнi активи  1020 
Довгостроковг  фгнансовг  гнвестиугг  

якг  обпгковуються  за  методом  участгв  капгталг  гншик  пгдприемств  1030 
8 	. iнwi фiнансов i гнвесгицгг, 	 .. 	 .ь 	, 	., 1035• 	 211 996 	 190 205 

Довгострокрва.дебг  орська  заборгован iсть  1040 	 6 826 	 6 627 
30 Вгдстроченг 'податковг  активи ' 1045 

1ишг  необоротнг  активи 	 '~ 1090,^... 
Усього ,за  роздглом  1: 	. 	. 	.:' 'i 	.. 	 г  1095!. 	 4 545.613 	 4552 908 
11. Оборотнг  активи  

9 3апаси , утомучислг: 1100 31 859 37 881 
Виробничгзапаси  1101 26 808 33 394 
Незавершеневиробництво  . 1102 1 Э31 583 
Готова  продукцгя  1103 З  706 3 887 
Товари  1104 14 17 

Поточнг  6ionoriчн i активи 	 - 1110 
10 Дебгторська  заборговангсть  за  продукцгю , товари , роботи , поспуги  1125 	 87 041 	 122 152 

Дебгторська  заборговангсть  за  розрахунками : 
за  виданими  авансами  1130 1 088 	 28 419 

17 збюджетом  1135 7 279 140 
у  тому  числг  з  податку  на  прибуток  1136 6 939 

Дебгторська  заборговангсть  за  розрахунками  з  нарахованих  доходгв  1140 
Дебгторська  заборговангсть  за  розрахунками  гз  внутргшнгх  розрахункгв  7145 

12 1нша  поточна  дебгторсьна  заборговангсть  1155 	 251 909 	 314 043 
Поточнг  фгнансовг  гнвестицгг  1160 

13 fpowi та  'ix еквгвапенти , у  тому  числг: 1165 129 771 86 580 
Готгвка  1166 1- 
Рахунки  в  банках  1167 129 770 86 580 

Витрати  майбутнгх  пергодгв  1170 
1ншг  оборотнг  активи  1190 
Усього  за  роэдглом  11 1195 	 508 947 	 589 215 
111. Необоротнг  активи , утримуванг  для  продажу , та  групи  вибупя  1200 
Баланс  1300 	 5 054 560 	 5142 123 

Ф1НАНСОВА  ЗВ1ТН1СТЬ  ЗА  Р IК, ЩО  3АК1НЧИВСЯ  З1 ГРУДНЯ  2О17 РОКУ  
стр.10 



9328 9328 	 12 247 
8 772 33 332 

1610 
1615 

1620 
1621 

Шекета  Олексгй  Михайловйч  
Кергвник  

Хойда  Наталгя  Гург1вна  
Головний  бухгалтер  

Приватне  акцгонерне  товариство  иЕнергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

БАЛАНС  (3ВIТ  ПРО  Ф1НАНСОВИЙ  СТАН) 

на  31 грудня  2017 року  
Форма  №  1 

код  за  дкуд  1801001  

   

01 сгчня  2017 р. 	31 грудня  2017 р. 

Прим. ПАСИВ  

1 

Код 	На  початок  звгтного 	На  кгнеуь  звгтного  
ряди  пергоду  (без  аудиту) 	пергоду  

2 	 3 	 4 
1. Власний  капiтал 	 - 

14 	Заресстрований(пайовий) капгтал 	 1400 	 30 600 	 30 600 
15 	Kaniran у  дооцгикак 	 1405 	 2 820 635 	 2 672 832 
1б 	Додатковий  капiтал  - 	 - 	 1410 	 98491 	 98491 
17 	Резервний  капгтал 	 1415 	 - 	 5357 
18 	Нерозподгпений  прибуток(непокритий  збиток) 	 1420 	 714 а53 	 983 154 

Неоплачений  капгтал 	 1425 
Вилучений  капгтал 	 - 	 - 	 1430 
Усього  за  роздгпом  1 - 	 1495  
11. Довгостроковг  зобов'язания  i забеэпечения  

30 	Вгдстроченг  податковг  зобов 'язання 	 1500 
19 	Довгостроковг  кредим  банкгв 	 - 	 - 	1510- 
19 	1ншг  довгостроковг  зобов'язання 	 1515 

Довгостроковг  забезпечення 1520 
Цгльове  фгнансування 	- 	 - 	1525  

	

-3664179 	- 	3 790 434 

	

539 473 
	

510 959 

	

482 638 
	

498 193 

	

5 607 
	

5 610 

Усього  за  роздглом  11 	 1595 
111. Поточнг  зобов'язання  i забезпечення  
Коротностроковг  кредити  банкгв 	 1600 
Векселг  виданг 	 '' 	 1605 

1027718- 	- - 1014762- 1014 762 

 

Поточна  иредиторська  заборговангсть  за: 
довгостроковими  зобовязаннями  

21 	товари , роботи , послуги  
22 	розрахунками  э  бюджетом  

-у  тому  числг  з  податку  на  прибуток  
розрахунками  зг  стракуваиня  1625 	 2107 
розрахунками  з  оплати  працг 	 1630 	 • 10 365 

Поточна  кредйторська  заборговангсть  за  одергнаними  авансами 	1635 	- 	292 361 
18 	Поточна  кредиторська  заборговангсть  за  роа'дахунками  з  учасйиками 	1640 '.i 	 9 591 
20 	Поточнг  забезпечення 	 " 	 1660 	 30139 

Доходи  майбутнгхпергодгв  + 
1ншг  поточнг  зобоа;язанйя  

у 

 

;- Усього  за  роздглом  i11 	 - 
1V. Зобов'язания, пов'язанг  з  необоротнимй.активаглй, 
" -утримуваними  для  продажу, та  трупами  вибупя   

1665 	 - 
1690 	 - 
1695 	+ 	.x'362-,663 

1700 

2713 " 
12 897 

235608 д" 
9 055 

31 075 

336 927 

Баланс 	 1900 	 5 054 560 	 5142 123 

ФгнлнсовА  звiтнгсть  ЗА  Ргк, що  злк1нчився  31 гРудня  2017 року  
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Назва  стап i 

1 

Середньоргчна  кгпькгсть  простих  акцгй  
Скоригована  середньоргчиа  кглькгсть  простих  акцгй  
Чистий  прибуток  (эбиток) на  одну  просту  акцгиг (лзн=)~̀~р  
Скоригований  чистий  прибуток  (збиток  .-бП  простуакцiю  
иВ1деЧДИ  на  одн  пюст  акцгю 	.ига  q\онерг 1 е  т `~То  

Шекета 'Оёексгй  М  
Кергвник  

За  аналоггчний  
Код 	За  звгтний 	пергод  попереднього  

рядка 	пергод 	року  (без  аудиту) 

г  з  4 	- 

2600 122398540 122'398'540 
2605 122398540 122'398'540 
2610 1,34836 (0,08629) 
2615 1,34836 (0,08629) 
2650 

Хойда  НаталгяГур iiва  
Головний  бухгалтер  

ФшпнсовА  звпюсть  ЗА  г iк, 1110 зпк  
стр.12 

Приватне  акцгонерне  товариство  аЕнергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

ЗВIТ  ПРО  Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ  (ЗВIТ  ПРО  СУКУПНИЙ  ДОХIД) 
за  2017 ргк  

Форма  №  2 

Код  за  ДКУД  1801003 

Прим. 

1. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ  2017 р. 2016 р. 

Стапя  

1 

Код  
рядка  

2 

За  звгтиий  
пергод  

3 

За  аналаггчний  
пергод  попереднього  
року  (без  аудиту )) 

4 
24 Чистий  дохгд  вгд  реалгзацг1 продукцПг  (товаргв , робгт, поспуг) 2000 3 273 031 2 474 901 

25 Собгвартгсть  реалгзованог  продукцг i (товаргв , po6ir, поспуг) 2050 (2 971 273) (2 378 505) 
Валовий  прибуток  2090 301 758 96 396 
Валовий(збиток) 2095 

26 1ншг  onipayiйнi доходи  2120 75 725 63 313 
27 Адмгнгстративнг  витрати  2130 (70 994) (70 660) 

Витрати  на  збут  2150 
26 1ншг  операцгйнг  витрати  2180 (54 540) (п  32) 

Фгнансовий  результат  вгд  операцгйноРдгяльностг , прибуток  2190 251 949 71 724 
Фгнансовий  результат  вгд  операцгйноУ  дгяльиостг ,(збиток ) 2195 
Дохгд  вгд  участг  в  капгталг  2200 

28 1ншг  фгнансовг  доходи  2220 29 573 82 937 
1ншг  доходи  2240 

28 Фгнансовг  витрати  2250 (71 608) - (157 751) 
Втрати  вгд  участг  в  капгталг 	 - 2255 

29 - 1ншг  витрати  - 	- 2270 (1 092) (9 065) 
Фгнансовий  результат  до  оподаткування, прибуток  2290 208 822 
Фгнансовий  результат  до  оподаткування ,(збиток) 2295 (1 z 1 ss) 

30 (Витрати) докгд  з  податку  на  прибуток 	- 2300 (43 785) 1 593 
Прибугок  (эбиток) вiд  припиненог  дгяльностг  пгсля  оподаткування  2305 
Чистий  фгнансовий  результат, прибуток  2350 165 037 
Чистий  фгнансовий  резупьтат ,(збиток) 2355 (10 562) 

11. СУКУПНИЙ  ДОХiД  

Стапя  Код  
рядка  

За  звгтиий  
пергод  

За  аналоггчнхй  
пергод  попереднього  
року  (без  аудиту) 

1 2 З  4 

15 Дооцгика  (уцгнна ) нео6оротних  активгв ,. 2400 1 703 628 
15 Дооцгнка  (уцгнна ) фгнансових  гнструменТгв  2405 (7951) 

Накопиченг  курсовг  ргзницг ' 	 .,.- 2410 : - F ~rv 

Частка  гншого  сукупного  доходуасоцгйованих  та  спгльМих  пгдприсмств  24,15 	' 
1нший  сукупний  дохгд   2445 1 847 

1нший  сукупнийдохгддо  оподаткування  2450 (6 104) 7 703 628 

30 Податок  на  прибуток , пов'язаний  з  гншим  сукупним  доходом  2455 1 431 
31 '1нший  сукупний  дохгд  пгспя  оподаткування  2460 (а  673) 1 703 628 

Сукупний  докгд  (сума  рядкгв  2350, 2355 та  2460) 2465 160 364 1 693 066 

111. ЕЛЕМЕНТИ  ОПЕРАЦ1ЙНИХ  ВИТРАТ  

Назва  стапi 

1 

Код  
рядка  

2 

За  звгтний  
пергод  

3 

За  анапоггчний  
пергод  попереднього  
року  (без  аудиту ) 

4 

Матергальнг  затрати  2500 154 665 139 392 
Витрати  на  оплату  npayi 2505 349 394 347 03В  
Вгдрахування  на  соцгальнг  заходи  2510 75 233 73 282 
Амортизацгя 	 -- 2515 213 979 190 343 
1ншг  операцгйнг  витрати  2520 42 948 33 350 
Разом  2550 - 836 219 783 405 

1V. РОЗРАХУНОК  ПОКАЗНИК 1В  ПРИБУТКОВОСТ 1 АКЦIЙ  



у  
е;) i е  

екета  Олекаи  Миха  
— Кергвник  

Ф1нпнсовя  зв1тн1сть  ЗА  Р1к, 11403 оку  

7Приватне  акцiонерне  товариство  нЕнергопостачальна  компангя  Житомиробленерго » 

3ВiТ  ПРО  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТ1В  
за  nepioq, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

Форма  №  3 

код  за  ДКУД  1801004 

Прим. 

2017 р. 2016 р. 

Стапя  

1 

Код  
рядка  

2 

За  звiтний  
пер1ор  

3 

За  аналог1чиий  
пер1од  попереднього  
року  (без  аудиту ) 

4 

1. Рук  коштгв  у  результатг  операцгйнотд 1япьност1 
Надходжеиня  вгд: 

Реапгзацi7 продукцг1(товаргв, робгт, послуг) 3000 3 805 060 3 139 852 
Повернення  податкгв  i зборгв  3005 9 
у  тому  числг  податку  на  додану  вартгсть  3006 

Цгльового  фгнансуванна  3010 6 212 3 965 
На11кодження  авансгв  вгд  покупцгв  i замовникгв  3015 
Надкоджеиня  вгд  повериення  авансгв  3020 1 111 159 
Надходження  вгд  вгдсоткгв  3а  запишками  коилгв  на  поточиих  рахунках  3025 6 647 1868 
Надкодження  ещ  боржиикгв  неустойки  (штрафгв, пенг) 3035 7 460 7 964 
Надходжеиня  ещ  операцгйног  оренди  3040 1 890 1 030 
1ншгнадходження  3095 26 414 13 934 

Витрачання  на  оплату: 
Товаргв  (po6ir, послуг) 3100 (2 941 670) (2 247 335) 
Працг  3105 (281 743). (255 353) 
' Вгдрахуваиь  на  соцгапьнг  заходи  3110 (74 421) (65 042) 
Зобов'яэаиь  з  податкгв  i зборгв, утому  чиспг  3115 (226 779) (215 068) 
эобов'азань  а  подапry на  прибуток  3116 (Э9 945) (26 12а) 
зобов'язань  з  подаму  на  додану  вартгсъ  3117 (107 228) (118 712) 
эобов'пзань  з  гишик  подапсгв  i зборгв  3118 (79 606) (70 2Э2) 

Витрачання  на  оплату  авансгв  3135 
Витрачання  на  оплату  повериення  авансгв  3140 (3 187) (1 495) 
Витрачання  на  оплату  цiльових  внеснгв  3145 (2) 
!ныл  витрачання  3190 (36 583) (254 886) 

Чистий  рук  коштгв  вiд  операцгйно1дгяпьиостг  3195 292 416 129 593 
11. Рук  кЫитгв  у  резупьганг  iивестицгйнот.дiяпьиостl 

.1 Надходження  вгд  реалгзацд: 
фгнансовик  гнвестицгй  3200 -. 34 214 75 083 
необоротник  активгв  .~ 3205 776 ~- 1623 

г  Надходження  вгд  отриманих: n 

вгдсагюв  3215 •º + 	•13344 .•7.817 
.г  дивгдендгв 	- 	v 3220. •.r п 	3 134 г=г 	- 

НадкЬджеиня  вгд  дериванивгв 	 - 3225 - 
1ншг  надходжения  3250 39 469 

Витрачання  на  придбання: 
фгнансовик  гнвестицгй  3255 (58 967) (112 369) 
необоротних  актвгв  3260 (241 023) (202 710) 
Виплати  за  деривативами  3270 - - 
1ншг  ппатежг  3290 

Чистий  рун  коштiв  вiд  гнвестицiйнотдiяпьностг  3295 (248 483) (230 087) 
111. Рук  коштiв  у  рсаупьтат1 ф1нансово1д1яльиост1 
Надходження  вгд: 

Впасиого  капгталу  3300 - 
23 Отримання  позик  3305 - 456 787 
„ 23 1ншг  надходження  3340 226 168 

Витрачання  на: 
Викуп  впасиих  акцгй  3345 - 

23 Погашения  позик  3350 - (226 728) 
23 Сплату  дивlденогв  3355 (34 818) (15 207) 
23 Витрачання  на  сппату  вгдсаткгв  3360 (52 491) (25 206) 

Витрачання  на  сплату  заборгованостг  з  фгнаисово5 оренди 	- 3365 - - 
23 1ншг  ппатежг  3390 (43) (43) 

Чистий  рук  коштiв  вгд  фгнансовотдlяльност1 3395 (67 126) 189 771 
Чистий  рук  грошовых  коштiв  за  зв1тиий  nepioq 3400 (43 191) 89 277 
Залишок  коштiв  на  початок  року  3405 129 771 40 494 
Вппив  змгни  вапютиих  курсгв  на  эапишок  коштiв  3410 - - 

13 3415 3415 86 580 129 771 Залишок  коштiв  на  кгнець  року  

,. 

Хойда  Наталгя  Гургтвна  
Головний  бухгалтер  
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Приватне  акцгонерне  товариство  «Енергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

ЗВIТ  ПРО  ВЛАСНИЙ  КАП1ТАЛ  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

Форма  №  4 
Код  за  ДКУД  1801005 

Ста  пя  

1 

Код  
рядка  

2 

Заресстро  Капгтал  у  ваиий  
капкап 	дооцlнкак  

3 	4 

Hepoanogl 
Резерв 	леиий  Додаткоеий  ний 	при6уток  xanlran капкап(непокритий  

збиток) 
5 	6 	7 

Неоплаче  Вилуче  
ний 	ний  

капнап 	кап1тал  

8 	9 

Всього  

10 
Залишок  на  початок  
року  4000 30 600 2 820 635 98 491 - 714 393 3 664 119 
Коригуеаиня : 
Змгнд  Обпгк0в01 полгтики  4005 
Виправпениа  пОмилок  4010 - - - 

1ншгзмгни  4090 - - 60 60 

Скориговаиий  запишок  
на  початок  року  4095 30 600 2 820 635 98 491 - 714 453 3 664 179 
чистий  прибуток  
(збиток) за  звlтиий  
перiод  4100 165 037 165037 
1иший  еукупний  дохгд  за  
звlтиий  перiод  - 4110 - 	(4 673) - - - -(4673) 
Дооцгика  (уцгнка) 
фгнансовихгнструментгв  ' '4112 - 	(7951) - - - - 	- (7951) 
1нший  сукупний  дохгд  4116 3278- ' - 	' - 3 278 
РозподИ  прибутку: 
Виппати  власникам  
(дивгденди) 4200 - (34 257) (34 251) 
Спрямуваина  прибупry до  

заресстрованого  
капгтапу  4205 - 	- 

. 

Вгдрахуваиня  до  
резервного  капгтапу  4210 - 	- 

Внески  учасник1в: ' 
Вуески  до  кадналу  , 4240 
Погашения  заборгованопг  
з  капгтапу  4245 - 
Вилучеиня  капгталу: 	, 
Викуп  акцгй  (часток) 4260 -., 	- 
Перепродаж  викуппеник  
аМ1гй  (часток) 4265 - 	- - 

т  
- - 	- r•^^ - 

1ншг  3мгмй  в  Капгтапг  4290 - - 	(143 130) " Э  - 	5 357 137 915 - - - .142 
Разом  змеи  у  капiтаггг  а295 - 	(147 803) - 	5 357 268 701- - 126 255 
Залишок  на  кlнець  року  4300 30 600 2762832  98 491 	5 357 983 154 - 3 790 434 
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Хойда  Наталгя  Гургfвна  
Головний  бухгалтер  

Шекета  Опексгй  Михайло  
Кергвник  

Г1риватне  акцгонерне  товариство  иЕнергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

ЗВIТ  ПРО  ВЛАСНИ l1 КАП1ТАЛ  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2016 року  (без  аудиту) 

1 

Код  
рядка  

2 - 
Залишок  на  початок  
року 	 4000 
Кориryвання: 
Змгна  облгково1 полгтики 	4005 
Виправлення  помилок 	4010 
1ншг  змiни 	 4090 
Скоригований  залишок  
на  початокроку 	4095 

Чистий  прибуток  
(збиток) за  звгтний  
пергод 	 4100 
1иший  сукупиий  дохгд  за  
звгтний  пергод 	 4110 
Дооцгнка  (уцгнка) 
необоротних  акгивгв 	4111 
Дооцгнка  (уцгнка) 
фгнансовик  гиструментгв 	4112 
1нший  сукупний  дохгд - 	4116 
Розподгл  прибутку: 
Виппати  впаснииам  
(дивгденди) 	 .4200 
Спрямування  прибугку  до  

зареестрованого  
капгтапу - 	 4205 

Вгдракування ~до 	, 
резервного  ка̀пгталу 	4210 
Вггески  учасникгв: 
Вйески  до  капгталу 	4240 
Погашення  заборгованостг  
з  капгтапу 	 4245 
Вилучения ~капгталу: 	- 
Викупакцгй_(часток) -. - 4260 
Перепродаж  викуплених  
акцгй  (часток) 	 4265 
Анулювання  викупленик  
акцгй  (часток) 	 4270 
Вилучення  частки  в  
капгталг 	 4275 

1ншг  змгни  в  кanirani 	4290 
Разом  змгн  у  капгталг 	4295 
Запишок  на  кгнець  року  4300 

Заресстро  
ваинй  
капгтал  

3 

Капгталу  
дооцгнкак  

4 

Нерозподг  

Додатковий  Резерв 	пений 	Неоппаче  Випуче  ний 	прибуток 	ний 	мий  капггал 	капгтал  (иепонритий 	капгтал 	капгтал  
збиток) 

5 	6 	7 	8 	9 

Всього  

10 

30 600 

- 
- 

- 

1 245 608 

- 
- 

96 491 

- 
- 

- 

- 	611 

- 
- 

- 

964 

- 	- 	- 
- 	- 	- 

- 	- 	- 

1 986 663 

- 
- 

- 

30 600 1 245 608 98 491 671 964 	- 	- 1 986 663 

- 	(10 562 (10 562) 

1 703 628 

1703626 

- 

- 

- 

- 

- 

- 	- 	-- 

1 

1 

703 

703 

628 

628 

(1 Б  610) 
	

(t5 610) 

128 607 

30 600 

(126 601) 

1 575 027 
2 820 635 98 491 

102429 1 677 456 
714 393 3 664 119 
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Приватше  акцгонерне  товариство  «Енергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

Примгпм  до  фгнансовог  звгтностг  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

ЗАГАЛЬНА  1НФОРМАЦ1Я  

Приватне  акцгонерне  товариство  ((Енергопостачальна  компангя  «Житомиробленерго » («Житомиробленерго » 
або  «Компангя») зареестроване  зггдно  з  чинним  законодавством  Украiни. Спочатку, Компангя  була  створена  як  
державне  пгдприемство  i стала  вгдкритим  акцгонерним  товариством  вгдповгдно  до  законодавства  Украiни  зггдно  
з  Указом  Президента  Украiни  №  282 "Про  структурну  перебудову  в  електроенергетичному  комплексг  Украгни" 
вгд  04 квгтня  1995 року. У  квгтнг  2001 року  Фонд  державного  майна  Украгни  провгв  тендер  гз  продажу  
контрольного  пакета  акцгй  Компангi. У  резупьтатг  тендеру  кгнцевим  власником, контролюючим  
Житомиробленерго  стала  компангя  УЗ  Епег9у  lnternational МУ  (Нгдерланди ). 

У  березнг  2011, у  зв'язку  з  змгною  назви, Компангя  була  перереестрована  якПублгчне  Акцгонерне  Товариство  
"Енергопостачальна  компангя 'Житомиробленерго " зггдно  з  ргшенням  Загальних  зборiв  акцгонергв . 

12 травня  2017 року,у  зв'язку  зг  змгною  назви, Компангя  була  перереестрована  як  Приватне  Акцгонерне  
Товариство  "Енергопостачальна  компангя 'Житомиробленерго " зггдно  з  ргшенням  Загальних  зборгв  акцгонергв . 

Основною  дгяльнгстю  Компангi е  поставка  електроенерггi фгзичним  та  юридичним  особам  в  Житомирськгй  
областг  Украiни. Кргм  цього, Компангя  надае  послуги  з  транзиту  електроенерггi незалежним  постачальникам . - 
Компангя  отримала  лгцензгт  Нацгональноi комгсгi реryлювання  електроенергетики  Украiни  ("НКРЕ") на  
постачання  електроенерггУ  за  реryльованим  тарифом  та  на  передачу  електроенергг f мгсцевими  (локальними) 
електромережами  вiд  14 квгтня  2011, року. Цг  пгцензгi виданг  на  необмежений  термгн . 

Юридична  адреса  Компангi. вул. Пушкгнська , 32/8, м. Житомио, 10008, Украiна. 

ОСНОВН1 ПОЛОЖЕННЯ  ОБЛ1КОВО1 ПОЛ1ТИКИ  

Фгнансова  звгтнгсть  Компангi за  .фгнансовий  пергод, який  закгнчився  31 грудня  2017 року  була  эатверджена  
26 квгтня  2018 року. 

Заява  про  вгдповгднгстъ 	 .. 

Ця  фгнангдва  звгтнгсгъ  пгдготовленаЪгдповгдно  до  Мгжнародних  стандартгв  фгнансовоi звгтностг  (пМСФ3»). 

Основа  ск̀ггадання  фгнансовоi звгтностг 	 ?ц  

Ця  фгнансова  звгтнгсъ  була  пгдготовлена  вгдповгдно  до  принципу  оценки  за  гсторичною  вартгстго ', за  винятком  
таких  статей: основних  засобгв  i фгнансових  активгв, що  утримуються  для  продажу, якг  оцгнюються  за  
переоцгненою  та  справедливою  варпстю , вгдповгдно .. 

Функцгонапьма  валюта  та  валюта  звгтностг  

Фгнансова  звгтнгсть  представлена  в  Украiнськгй  гривнг , що  е  функцгональною  валютою  Компанг1. Уся  фгнансова  
гнформацгя , представлена  в  Укра1нських  гривнях , округлюеться  до  найближчог  тисячг , якщо  не  зазначене  гнше. 

Операцгi в  гнших  валютах  розглядаються  як  операцгi в  гноземнгй  валютг. Операцгi в  гноземнгй  валютг  спочатку  
вгдображаються  у  функцгональнгй  валютг  за  курсом, що  дге  на  дату  здгйснення  onepayii. Менетарнг  активи  i 
зобов'язання, вираженг  в  гноземнгй  валюте, перераховуються  у  функцгональну  валюту  за  обмгнним  курсом, що  
дге  на  звгтну  дату. Yci курсовг  ргзницг  вгдображаються  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  пергод. 

Припущення  щодо  фумкцгонування  компанУг  в  найближчому  майбутньому  

Дана  фгнансова  эвгтнгсть  базуеться  на  принципг  безперервностг  дгяльностг  Компангi, що  перёдбачае  реалгзацгю  
активгв  i виконання  зобов'язань  у  ходг  звичайноi дгяльностг  пгдприемства . Водночас, генують  наступнг  подгi та  
обставини , як' вимагали, щоб  кергвництво  уважно  оцгнило  здатнгсть  Компангя  продовжувати  свою  д  яльнгсть  на  
безперервнгй  основггприйняло  мгри, щоб  переконатися, що  Компангя  мае  достатне  фгнансування. Цг  подгi та  
обставини , а  також  заходи  кергвництва  детально  описанг  нижче: 	 - 
Цг  умови  вказують  на  гснування  невизначеностг , яка  може  вплинути  на  здатнгсть  Компангi продовжувати  свою  
дгяльнгсть  на  безперервнгй  основе, оскгльки  неможливо  достовгрно  оцгнити  ефект  впливу  поточном  економгчног  
ситуацг1 на  лгквгднгсть  i дохгд  Компангi, стабгльнгсть  i структуру  й  операцгй  ia споживачами  та  постачальмиками . 
Протягом  2017 року  економгка  Украiни  почала  виходити  гз  кризи, що  була  спровокована  в  попереднг  роки  
внутргшнгми  структурними  проблемами  i негативним  зовнгшнгм  вппивом. 3а  державними  статистичними  даними, 
реальний  ВВП  в  УкраРнг  в  2017 poyi почав  зростати  в  поргвняннг  з  2016 роком. Кргм  того, суверенний  рейтинг  
Украiни  щодо  ймовгрностг  настання  дефолту  по  зобов 'язаннях  зггдно  основних  рейтингових  агентств  було  
полгпшено  гз  позитивним  прогнозом  на  майбутне. Поточна  динамгка  зростання  украiнськог  економгки  залежить  
вгд  ефективностг  реалгзацгi полгтичних, економгчних  та  соцгальних  реформ. Все  ж  на  поточный  момент  
залишаеться  певна  невизначенгсть  з  приводу  ситуацгi у  схгдних  реггонах  Украiни, в  яких  урядовг  вгйська  
проводять  антитерористичну  операцгю , а  також  в  Автономнгй  Pecnyбniyi Крим, яку  було  анексовано  Рьсгйською  
Федерацгею. 
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Приватне  акцгонерне  товариство  пЕнергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

Примгтки  до  фгнансовог  звгтностг  
за  рiк, що  закгнчився  37 грудня  2077 року  

У  2017 роцг  украiнська  гривня  була  поргвняно  стабгльною  по  вгдношенню  до  основних  свгтових  валют, що  
позитивно  вппивае  на  розвиток  украгнськог  економгки . Завдячуючи  стабглгзацгйним  та  стимуляцгйним  заходам, 
якг  приймаються  Урядом  Украгни  з  метою  пгдтримки  банкгвського  сектору  i забезпечення  лгквгдностг  украгнських  
банкгв  та  компангй, гснують  позитивнг  очгкування  вгдносно  розширення  доступу  до  джерел  капгтanу, а  також  
зниження  вартостг  капгталу  для  Компангi та  1i контрагентгв , що  може  позитивно  вплинути  на  фгнансовий  стан, 
результати  дгяльностг  та  економгчнг  перспективи  Компанг1. 

Зважаючи  на  вищезазначене, кергвництво  вважае, що  воно  вживае  ecix необхгдних  заходгв  для  пгдтримки  
стгйкостг  та  використання  всгхнаявних  можливостей  для  розвитку  бгзнесу  Компангг  в  нингшнгх  умовах. 

Облгк  гнфляцгг  

До  2001 року  Украгна  розглядалася  як  кратна  з  ггпергнфляцгйною  економгкою . Для  вгдповгдностг  вимогам  МСБО  
29 «Фгнансова  звгтнгсть  в  умовах  ггпергнфляцгй> у  фгнансовгй  звгтностг  пдвиннг  були  використовуватися  суми, 
вираженг  в  одиницг  вимгру, що  дгяла  на  звгтну  дату: Починаючи  з  1 сгчня  2001 року, Украгна  бгльше  не  
розглядаеться  як - кратна  з  ггпергнфляцгйною  економгкою . Сумй, вираженг  в  одиницг  вимгру, яка  дгяла  на  кгнець  
2000 року, булй  використанг  як  основа  для  вгдображення  балансово( вартостг  у -фгнансовиХзвгтах  наступних  
пергодгв . У  даному  звгтг  коефгцгенти  перерахунку  застосованг  до  Статутного  капгталу  Компангг. Результат  вплыву  
ггпергнфляцгг  включено  до  складу  додаткового  капгталу  (примгтка  18). 

Враховуючи  офгцгйнг  данг  Державное  служби  статистики  Украгни , кумулятивний  ргвень  гнфляцгi за  триргчний  
пергод, включаючи  2014, 2015 i 2016 роки , акав  101,18 %. це  створило  передумови  для  виникнення  питання  
необхгдностг  проведения  перерахунку  фгнансовое  звгтностг  зггдно  э  МСБО  29 за  2016 ргк. 	- 

Необхгднгсть  перераховувати  фгнансовг  звгти  зг  дно  з  МСБО  29 е  питаннягл  судження . 

Кергвництво  Компангi прийняло  ргшення  про  невикористання  норм  МСБО  29, до  фгнансовоi звгтностг  2016 року, 
виходячи  з  наступного. Якщо  аналгзувати  якгснг  характеристики , то  важливим  фактором  е  ринамгка  змгн  ргвня  
гнфляцгi. Так, ргвень  гнфляцгi в  2015 роцг  склав  43,3 %о, а  в  2016 роЩ  - 12,4 %о. На  дату  пгдготовки  фгнансовое  
звгтностг  за  2016 рiк  прогноз  НБУ  щодо  гнфляцгi на  2017 ргк  становив  9,1 %, а  на  2018 ргк  - б  %. Така  ринамгка  
може  бути  свгдченням  того, що  економгка  Украени  з  2016 року  почала  виходити  з  стану  глибоких  гнфляцгйних  
процесгв . 

Також  за  показниками , наведеними  в  гггдпунктах  пв» i «г»'пункту  3 МСБО  29, економгчний  стан  в  Украенг  не` 
вгдповгдае  ситуауге,:'вгка  характеризуеться  ггпергнфляцгею . Швидке  уповгльнення  гнфляцгi у  2016 роцг  дало  змогу  
НБУ  знизити  облгкову  ставку  6 разгв  протягом  року  - з  22 до  14 % ргчних. Як  наслгдок , у  2016 ;роцг  
спостерггалося  зниження  процентних  ставок  за  депозитами. КргмуВого , гндекс 'заробгтное  плати  е '2016 роцг  в' 
лютому, червнг , липнг  i серпнг ,становив  менше  100%. Також  Че  можна  стверджувати , що  продаж  i придбання  на  
умовах  вгдстрочки  платежу,.здгйснювться  за  цiнами, компенсуючими  очгкувану  втрату  купгвельное  спроможностг  
протягом  пергоду  вгдстрочки  платежу , тим  бгльше, якщо  цей  термгн  е  коротким . 	 , 

Таким  чином, кергвниутво  Компангi дгйшло  до  висновку, що  пгдстави  для  кориryвання  фгнансовоi звгтностг  за  
201.6 ргк  зггдно  з  МСБО  29 вгдсутнг. 

Враховуючи  офгцгйнг  данг  Державное  спужби  статистики  Украгни, кумулятивний  ргвень  гнфпяцггза  триргчний  
пергод, включаючи  2015, 2016 i 2017 роки, гмлав  83,1 %о. 

Таким  чином, кергвництво  Компангi дгйшло  до  висновку , що  пгдстави  для  кориryвання  фгнансовог  звгтностг  за  
2017 рiк  зпдно  з  МСБО  29 вгдсутнг . 

Нематергапьнгактиви  

Нематергальнг  активи  Компангi, в  основному , мгстять  програмне  забезпечення . 

Придбанг  лгцензгг  на  програмне  забезпечення  капгталгзуються  на  основг  витрат, понесених  на  придбання  i 
впровадження  цього  програмного  забезпечення. Капгталгзоване  програмне  забезпечення  ргвномгрно  
амортизуеться  .протягом  очгкуваного  термгну  корисного  використання, який  не  перевищуе  10 рокгв, 
лгцензге  - протягом  термгну  дге. 	 - 

Основнгзасоби  

О6'екти  основних  засобгв  i нематергальних  активгв  вгдображаються  за  переоцгненою  вартгстю, за  вирахуванням  
накопиченое  амортизацге  та  накопичених  збиткгв  вгд  знецгнення  за  ехньою  наявностг . Оцгнка  основних  засобгв  
здгйснюеться  з  достатньою  регулярнгсло  для  того, щоб  справедлива  вартгсть  переоцгненого  активу  супево  не  
вгдргзнялася  вiд  його  балансовоi вартостг. 

Станом  на  01 квгтня  2016 року  основнг  засоби  були  оцгненг  незалежним  оугнювачем  - ТОВ  сЕкспертне  
агентство  УКРКОНСАЛТа  (м.Одеса, Украена), з  використанням  ринковое  вартостг  для  операугйного  
неспецгалгзованого  майна  або  амортизованих  витрат  замгщення  для  спецгалгзованих  активгв  i активгв  з  
обмеженим  ринком. 

При  вгдображеннг  результатгв  переоцгнки  активгв  за  групами  «будгвлг» та  «транспортнг  засоби » накопичена  
амортизацгя  на  дату  переоцгнки  виключаетъся  з  одночасним  зменшенням  валовое  балансовое  вартостг  активу, i 
потгм  чиста  сума  дооцгнюеться  до  переоцгненоi вартостг  активу. 
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Якщо  балансова  вартсть  об'ектгв  основних  засобгв  доргвнюе  нулю  або  коли  коефгцгент  переоцгнки  складае  
значну  величину, то  переоцгнена  первгсна  вартгсть  основних  засобгв  визначаеться  додаванням  суми  дооцгнки  

до  його  первгсноi (переоцгненог) вартостг  без  змгни  суми  зносу  об'екта. При  nepeoyiнyi основних  засобгв  в  2016 
роцг  значним  вважався  коефгцгент  переоцгнки , що  перевищував  2,5. 

При  переоцгнцг  гнших  груп  валова  бапансова  вартгсть  активгв  та  накопичений  знос  змгнюеться  прямо  
пропорцгйно  змгненню  балансовоi вартостг  активу. 

Незавершене  будгвництво  мгстить  витрати, безпосередмьо  пов'язанг  - зг  створенням  основних  засобгв, 
включаючи  вгдповгрнг  змгннг  накладнг  витрати , понесенг  в  результате  будгвниутва . 

Якщо  об'екти  основних  засобгв  включають  основнг  частини, що  мають  ргзнг  строки  корисного  використання , цг  
частини  враховуються  як  окремг  об'екти  основних  засобгв. 	 - 

Компангя  капгталгзуе  витрати  на  позики, що  мають  безпосередне  вгдношення  до  придбання, будгвництва  або  _ 
виробництва  квалгфгкоыаних  активгв, як  частина  вартостг  даного  активу. 

Зггдно  з  державними  актами, компангя  мае  право  на  постгйне  користування  землею, на  якгй  вона  розташована , i 
сплачуе  податок  на  землю, який  щоргчно  розраховуеться  державою  виходячи  гз  загальноi площг  та  
використання  землг. Земля  е  власнгстю  держави  i тому  не  включаеться  до  активгв  Компанг1.1снуе  обмежена  
кглькгсть  договоргв  на  оренду  землг, що  е  звичайною  практикою  для  (колишнгх) державних  пгдприемств  Украгни. 

Амортизацгя  основних  засобгв  нараховуеться  лгнгйним  методом  протягом  таких  очгкуваних  строкгв  корисног  
служби  вгдповгдних  актвгв: 

Групи  основних  засобгв  
6удгвлг  
Передавальне  обладнання  
Офгсне  обладнання  
Транспортнгзасоби  

" Iншi 

 

Термгн  корисного  використання 	 Ргчнанорма  амортизацгг   

	

40 рокгв 	 2.5% 

	

25- ЗОрОКiВ 	 4%_33% 

	

4 -10 роК1в 	 - 	25°/о  - 10°/о  

ы ' 

	

8-12 рОКiв 	 12,5% 8,3% 

	

4-20 ров 	 25°/о  - 5%  

 

Дооцгнка  балансовоi вартостг  в  результатг  переоцгнки  ьсновних  засобгв , вгдноситься  на  резерв  переоцгнки, що  , 
вгдображаеться  в̀  роздглг  "власний  капгтал,;, звгту  про  фгнансовий  стан, кргм  лег  частини, в  якгй  ,вона  змгнюе  
змёншёйня .переоцгнки  того  ж  активу, рангшё'визнаного;у  прибутках  або  збитках, г  ця  частина  вѝзнаелъся  як' 
прибуток  або  збиток.'Уцгнка  балансово5 вартостг  визнаеться  в  прибутках  або  збитках, за  винятком  випадкгв , коли  
уугнка  безпосередньо  компенсуе  дооцгнку  балансовое  вартостг  цих  же  активгв  у  попередньому  nepioдi i 
вгдноситься  на  резерв  переоцгнки. 

Пгсля  вибупя  активу  залишковий  резерв  з  переоцгнки  такого  активу  перекласифгковуеъся  у  нерозподглений  
прибуток. 

Витрати  на  капгталгзацгю  мгстять  основнг  витрати  на  реконструкцгю , модернгзацгю  та  замгну  основних  засобгв, 
що  продовжуютъ  строк  корисног  експлуатацг1 активгв  або  збгльшують 'гхню  здатнгсть  генерувати  дохгд. Витрати  
на  роботи, що  не  вгдповгдають  зазначеним  критергям  капгталгзацг i, вгдображаютьсяу  звгтг  про  сукупнг  прибупси  
та  збитки  у  тому  nepioдi, в  якому  вони  були  понесенг . 	 _ 

Основний  засгб  знгмаеться  з  облгку  при  його  вибупг  або  у  випадку , якщо  вiд  його  подальшого  використання  не  
очгкуеться  отримання  економгчних  вигод. Прибуток  або  збиток  вiд  вибупя  активу  (розраховуеться  як  ргзниця  мгж  
чистими  надходженнями  вiд  вибупя  i балансовою  вартгстю  активу), вкпючаеться  до  звгту  про  сукупнг  прибуми  
та  зоитки  за  пергод , в  якому  визнання  активу  припиняеться . 	 . 

Залишкова  вартгсть, строки  корисного  використання  та  методи  нарахування  амортизацгi активгв  аналгзуються  
наприкгнуг  кожного  фгнансового  року  i коректуються  за  необхгднгсгю . 	 - 

Лгквгдацгйна  вартгсть  бгльшостг  основних  засобгв  Компангi оцгнена  як  нульова, тому  що  Компангя  
використовуватиме  активи  до  кгнця 'гхнього  фгзичного  гснування . 

Зменшення  корисностг  активгв  

На  кожну  звгтну  дату  Компангя  визначае, чи  е  ознаки  можпивого  зменшення  корисностг  активу. Якщо  такг  ознаки  
гснують, або  якщо  необхгдно  виконати  щоргчне  тестування  активу  на  зменшення  корисностг , Компангя  оцгнюе  
суму  очгкуваного  вгдшкодування  активу. Сума  очгкуваного  вгдшкодування  активу  - це  бгльша  з  наступних  
величин: справедливое  вартостг  активу  або  пгдроздглу, що  генеруе  грошовг  потоки, за  вирахуванням  витрат  на  
продаж, i вартостг  використання  активу. Сума  очгкуваного  вгдшкодування  визначаеться  для  окремого  активу, за  
винятком  активгв, якг  не  генерують  надходження  грошових  коштгв, якг, в  основному , незалежнг  вiд  надходжень , 
що  генеруються  гншими  активами  або  групами  активгв . 
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Одиниця , яка  генеруе  грошовг  кошти  (ОГГК) — найменша  група  активгв , яку  можна  гдентифгкувати  i яка  генеруе  
надходження  грошових  коштгв , що  здебгльшого  не  залежать  вiд  надходжень  грошових  коштгв  вiд  гнших  активгв  
або  груп  активгв. Компангя  визначила  ОГГК  як  усю  дгяльнгсть  Компангi у  целому. 

Якщо  балансова  вартгсть  активу  перевищуе  його  суму  очгкуваного  вгдшкодування , актив  вважаеться  таким, 
кориснгсть  якого  зменшилася  i списуеться  до  вартостг  вгдшкодування. При  оцгнцг  вартостг  використання, 
майбутнг  грошовг  потоки  дисконтуються  за  ставкою  дисконтування  до  оподаткування , яка  вгдображае  поточму  
ринкову  оцгнку  вартостг  грошей  у  часе  та  ризики, притаманнг  активу. Збипш  вiд  зменшення  корисностг  
визнаються  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  эбитки  за  пергод  у  скпадг  тих  категоргй  витрат, якi вгдповгдають  
функуг1 активу, кориснгсть  якого  зменшилася. 

На  кожну  звгтнудату  Компангя  визначае , чи  е  ознаки  того, що  рангше  визнанг  эбитки  вгд  зменшення  корисностг  
Бгльше  не  гснують  або  зменшипися . Якщо  така  ознака  е, розраховуеться  сума  вгдшкодування . Рангше  визнанг  
збитки  вгд  зменшення  корисностг  вгдновлюються  тгльки  в  тому  випадку , якщо  мала  мгсце  змгна  в  oyiнyi, яка  
використовувалася  для  визначення  суми  очгкуваного  вгдшкодування  активу, з  часу  останнього  визнання  збитку  
вiд  зменшення  корисностг. У  зазначеному  випадку  балансова  вартгсть  активу  пгдвищуеться  до  суми  очгкуваного  
вгдшкодування . Отримана  сума  не  може  перевищувати  балангдву  вартгсть  (за  вирахуванням  амортизацг i), за  
якаю  цей  актив  визнавався  6 у  випадку, якщо  6 у  попереднг  роки  не  був  визнаний  збиток  вгд  зменшення  
корисностг . Сторнування  вартостг  визнаеться  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  перiод. Пгсля  такоi змгни  
вартостг  майбутнг  амортизацгйнг  вгдрахування  кориryються  таким  чином, щоб  амортизувати  переглянуту  
балангдву  вартгсть  активу , за  вирахуванням  залишковог  вартостг, на  систематичнгй  основг  протягом  строку  
корисноi служби. 

Визнання  фгнансовихгнструментгв  

Компангя  визнае  фгнансовг  активи  та  фгнансовг  зобов 'язання  у  своему  звгтг  про  фгнансовий  стан  тодг  i тгльки  
тодг, коли  вона  стае  стороною  контрактних  зобовязань  на  гнструменти. Фгнансовг  активи  та  зобов'язання  
визнаються  на  дату  здгйснення  onepayii. Фгнансовг  активи  i фгнансовг  зобов'язання  Компангi мгстять  грошовг  
кошти  та  Ух  еквваленти , дебгторську  i кредиторську  заборгованост  iнwi зобов'язання  та  позики . Облгкова  
полгтика  щодо 'гхныого  визнання  та  оцгнки  розкриваеться  у  вгдповгдних  роздглах  цих  Примгток.  

3пдно  з  МСБО  39 пФгнансовг  гнструменти: визнання •та  оцгнка» фгнансовг  активи  класифгкуються  у  такг  чотири. 
категоргi.: фгнансовг  активи  за  справедпивою  вартгспо, з  вгдображенням  переоцгнки  як  прибутку  або  збипry; 
позики  та  дебгторська  заборговангсть ; гнвестицг i, утримуванг  до  погашення , i фгнансовг  активи , доступнгвдля  
продажу. При  первгсному  визнаннг  фгнансових  активгв, вони  визнаються  за  справедливою  варлстю  плюс  у  разг , 
якщо  це  не  гнвестицг i, що  переоцгнюються  за  справедпивою  вартгстю  через.прибуток  або  збиток , витрати  за  
угодою, прямо  пов'язанг  з  придбанням  або  випуском  фгнансового  активу. Коли  Кдмпангя  стае  стороною  за  
договором , то  вона  розглядае  наявнгсть  у  ньому  вбудованих  похгдних  гнструментгв . Вбудованг  похгднг  
гнструменти  вгдокремлюються  вiд  основного  договору, який  не  оцгнюеться  за  справедпивою  вартгстю  через  
прибуток  або  збиток  у  разг, якщо  аналгз  показуе, що  економгчнг  характеристики  i ризики  вбудованих  похгдних  
гнструментгв  гстотно  вгдргзняються  вiд  аналоггчних  показникгв  основного  договору . 

Компангя  класифгкуе  фгнансовг  активи  безпосередньо  пгсля  первгсного  визнання  i, якщо  це  дозволено  або  
прийнятно, переглядае  встановлену  класифгкацгю  наприкгнцг  кожного  фгнансового  року. - 

Yci угоди  з  кyniani або  продажу  фгнансових  активгв  на  хстандартних  умовах» визнаються  на  дату  укпадення  
угоди, тобто  на  дату, коли  Компангя  бере  на  себе  зобов'язання  купити  актив. Угоди  з  купгвлг  або  продажу  на  
"стандартних  умовах" - це  купгвля  або  продаж  фгнансових  активгв, яка  вимагае  поставки  активу  у  строк, 
встановлений  законодавством  або  правилами, прийнятими  на  певному  ринку. 

Фгнансовг  актиеи  за  спраеедлиеою  еартгстю, з  егдображенням  переоцгнки  як  прибVткV або  збитки  

Фгнансовий  актив  е  фгнансовим  активом, який  переоугнюеться  за  справедпивою  варпстиг  через  прибуток  або  
збиток , якщо  вгн  класифгкуеться  як  утримуваний  для  продажу  або  е  таким  пгсля  первгсного  визнання . Фгнансовг  
активи  переоцгнюються  за  справедпивою  вартгстю  через  прибуток  або  збиток, якщо  Компангя  управляе 'такими  
гнвестицгями  та  приймае  ргшення  про  купгвлю  або  продаж  на  основе  fхньоf справедливо '( вартостг  вгдповгдно  до  
прийнятого  управлгння  ризиками  або  нвестицiйною  crpareriero. Пгсля  первгсного  визнання  витрати, що  маютъ  
вгдношення  до  эдгйснення  onepayii, визнаються  у  прибутках  або  збитках  у  мгру  виникнення . Фгнангдвг  активи  за  
справедпивою  вартгстю, з  вгдображенням  переоцгнки  як  прибутку  або  збитку, оцгнюються  за  справедпивою  
вартгстю; вгдповгднг  змгни  визнаються  у  прибул  ах  або  збитках. 

Позики  та  дебгторська  заборговангсть   

Позики  та  дебгторська  заборговангсть  — це  непохгднг  фгнансовг  активи  з  фгксованими  або  визначуваними  
платежами, якi не  котируються  на  активному  ринку. Пгсля  первгсноi оцгнки  позики  та  дебгторська  заборговангсть  
облгковуються  за  амортизованою  вартгстю  з  використанням  ефективног  процентно1 ставки  за  вирахуванням  
резерву  пгд  знецгненмя. Амортизована  вартгсть  розраховуеться  з  урахуванням  знижок  або  премгй, що  виникли  
при  придбаннг , i включае  комгсгйнг , якi е  невгд'емною  частиною  ефективноi процентно? ставки, i витрати  по  
здгйсненню  угоди. Доходи  i витрати, що  виникають  при  припиненнг  визнання  активу  у  фгнансовгй  звгтностг, при  
знецгненнг  та  нарахуваннг  амортизацгi, визнаються  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  пергод. 
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При  первгсному  визнаннг  позики  виданг  облгковуються  за  справедливою  вартстю  виданих  кошпв, яка  
визначаеться  з  використанням  ринкових  процентних  ставок  на  подгбнг  гнструменти , якщо  вони  гстотно  
вгдргзняються  вгд  процентное  ставки  за  виданою  позикою. Виданг  позики  оцгнюються  за  амортизованою  вартгспо  
з  застосуванням  методу  ефективного  вгдсотка. Ргзниця  мгж  справедливою  вартгспо  виданих  коштгв  та  сумою  
погашения  позики  вгдображаеться  як  вгдсотки  до  отримання  протягом  строку, на  який  видано  позику . 

Амортизована  вартгсть  розраховуеться  з  урахуванням  будь-яких  витрат, пов'язаних  гз  здгйсненням  операцгт, та  
будь-якого  дисконту  або  премгт  при  погашеннг . 

1неестиЧЛ: Утримуеанг  до  погашення   

Якщо  Компангя  мае  намгр  i може  утримувати  до  погашення  борговг  цгннг  папери, такг  фгнансовг  гнструменти  
класифгкуються  як  утримуванi до .погашення . Утримуванг  до  погашення  фгнансовг  активи  спочатку  визнаються  
за  справедливою  вартгстю, плюс  витрати , безпосередньо  пов'язанг  з  проведенням  операцгм. Пгсля  первгсного  
визнання  фгнансовг  активи, утримуванг  до  погашення , оцгнюються  за  амортизованою  вартгстю  з  використанням  
методу  ефективнот  проуентног  ставки , за  вирахуванням  збиткгв  вiд  знецгнення . Будь-який  продаж  або  
перекласифгкаугя  гнвестицгй , утримуваних  до  погашення  у  сумг, що  перевищуе  гстотну  близько  до  дати  гхнього  
погашення , призведе  до  перекласифгкацгт  всгх  гнвестиугй , утримуваних  до  погашення , в  гнвестицгт, якi 
утримуються  на  пгдприемствг  для  продажу. Це  попередить  Компангю  вгд  класифгкаугт  гнвестицгйних  цгнних  
папергв  як  таких, що  утримуються  до  погашення , протягом  поточного  i двох  наступнйх  фгнансдвих  рокгв. 

Фгнансовг  активи , доступнг  для  продажу  

Фгнансовг  активи, доступнг  для  продажу, — це  непохгднг  фгнансовг  активи, якi спецгально  вгднесенг  до  цгет  
категоргм  або  якi не  були  вгднесенг  до  жоднот  з  гнших  трьох  категоргй . Пгсля  первгсного  визнання  фгнансовг  
активи, якг  утримуються  на  пгдприемствг  для  продажу , оцгнюютъся  за  справедливою  вартгстю , а  нереалгзований  
прибуток  або  збиток  визнаються  в  гншому  сукупному  доходi. 

При;.вибупг  гнвестицгт  накопичений  прибуток  або  ,збиток, рангше  вгдображенг  в  .гншому  сукупному  доходг , 
визнаються  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  эбитки  за  пергод. Вгдсотки, заробленг  або  сплачёнг  з  гнвестицгй , 
вгдображаються  у  фгнансовгй  эвгтностг  як  г̀троцеьгтЧий  дохгд  або  витрата , з  використанням  ефективноi ставки  
вгдсотка . Дивгденди , заробленг  з  гнвестицгй , визнаються  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  стапею  
«Дивгденди  отриманг» у  момёнт  отримання  прав  на  них.  

r, 

Спраеедлиеа  еартгсть   

Очгкувана  справедлива  вартгсть  фгнансових  активгв  i зобов'язань  визначаеться  з  використанням  наявном  
гнформацгт  про  ринок  i вгдповгдних  методгв  оцгнки. Однак  для  гнтерпретацгт  маркетингових  даних  з  метою  оцгнки  
справедливом  вартостг  необхгдний  квалгфгкований  висновок. Вгдповгдно, при  оцгнцг  не  обов'язково  зазначати  
суму, яку  можна  реалгзувати  на  гснуючому  рынку. Використання  ргзних  маркетингових  припущень  та/або  методгв  
оцгнки  може  мати  значний  вплив  на  очгкувану  справедливу  вартгсть . 

Очгкувана  справедлива  вартгсть  фгнансових  активгв  i зобов 'язань  визначаеться  з  використанням  дисконтованих  
грошових .потокгв  та  гнших  вгдповгдних  методгв  оцгнки  на  кгнець  року; вона  не  вказуе  на  справедливу  вартгсть  
цих  гнструментгв  на  дату  пгдготовки  yiei фгнансовог  звгтностг . Цг  оцгнки  не  вгдображають  нгяких  премгй  або  
знижок , якi могли  6 випливати  з  пропозицгм  одночасного  продажу  повного  пакету  певного  фгнансового  
гнструменту  Компангт. Оцгнка  справедливот  вартостг  урунтуеться  на  судженнях  щодо  передбачуваних  майбутнгх  
грошових  потокгв, гснуючот  економгчнот  ситуацгм, ризикгв , притаманних  ргзним  фгнансовим  гнструментам , та  
гнших  факторгв. 

Оцгнка  справедливом  вартостг  нрунтуеться  на  гснуючих  фгнансових  гнструментах  без  спроб  оцгнити  вартгсть  
очгкуванот  ф'ючерсног  угоди  та  вартiсть  активгв  i пасивгв, якi не  вважаються  фгнансовими  гнструментами . Крем  _ 
того, податкова  рамгфгкацгя  (розгалуженгсть ) повязана  з  реалгзацгею  нереалгэовгних  прибуткгв  i збиткгв , ноже  
вплинути  на  оцгнку  справедливом  вартостг  i тому  не  враховувапася  у  цгй  звгтностг . 	 . 

Фгнансовг  активи  i фгнансовг  зобов'язання  Компангт  мгстять  грошовг  кошти  i еквгваленти  грошових  коштгв, 
дебгторську  i кредиторську  заборгованостг , iнwi зобов'язання  та  позики. Облгкова  полгтика  щодо  мхнього  
визнання  та  оцгнки  розкриваеться  у  вгдповгдних  роздглах  цих  Примгток. Протягом  звгтного  пергоду  Компангя  не  
використовувала  жодних  фгнансових  деривативгв , процентних  свопгв  i форвардних  контрактгв  для  зменшення  
валютних  або  вгдгдткових  ризикгв. 

Зменшення  корисностг  фгнансових  активгв  

На  кожну  звгтну  дату  Компангя  оцгнюе, чи  е  об'ективне  свгдчення  того, що  кориснгсть  фгнансового  активу  або  
групи  фгнансових  активгв  зменшуеться . 
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Актиеи , що  облгкоеиються  за  амортизованою  собгеартгстю  

Якщо  гснуе  об'ективне  свгдчення  про  появу  збиткгв  вiд  эменшення  корисностг  позик  та  дебгторськсг  
заборгованостг  або  гнвестицгй  утримуваних  до  погашення  та  облгковуваних  за  амортизованою  собгвартгстю, 
сума  збипry оцгнюеться  як  ргзниця  мiж  балансовою  вартгстю  активгв  та  поточною  вартгстю  очгкуваних  майбутнгх  
грошовик  потокгв  (за  винятком  майбутнгх  кредитних  збимгв, якi не  були  понесенг ), дисконтованих  за  первгсною  
ефективною  ставкою  вгдсотка  фгнансового  активу  (тобто  ефективною  ставкою  вгдсотка, обчисленою  при  
первгсному  визнаннг). Балансова  ~вартгсть  активу  повинна  бути  знижена  або  безпосередньо, або  з  
використанням  резерву. Сума  збитку  визнаеться  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  nepioq. 

Спочатку  Компангя  оцгнюе, чи  гснуе  об'ективне  свгдчення  эменшення  корисностг  окремо  для  фгнансових  активгв, 
якi е  окремо  супевими, та  (окремо  або  у  сукупностг ) для  фгнансових  активгв, якi нее  окрёмо  супевими . Якщо  
встановлено, що  не  гснуе  об'ективного  свгдчення  эменшення  корисностг  для  окремо  оцгненого  фгнансового  
активу  (незалежно  вiд  того, чи  е  вгн  супёвим), такий  актив  включаетъсвг  до  групи  фiнансових  активгв  з  подгбними  
характеристиками  кредитного  ризику, i ця  група  фгнансових  активгв  оцгнюеться  на  предмет  эменшення  
корисностг  на  сукупнгй  основг . Активи, якi окремо  оцгнюються  на  зменшення  корисностг , i за  якими  виникае  або  
продовжуе  мати  мгсце  збиток  вгд  знецгнення, не  включаються  у  сукупну  оцгнку  эменшення  корисностг . 

Якщо  у  наступний  пергод  сума  збитку  вiд  зменшення  корисностг  зменшуеться, i це  зменшення  може  бути  
об'ективно  пов'язане  з  подгею, яка  вгдбулася  пгсля  визнання  зменшення  корисностг, попередньо  визнаний  
збиток  вiд  зменшення  корисностг  сторнуеться. Будь-яке  подальше  вгднбвлення  збипсу  вiд  зменшення  корисностг  
визнаеться  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збипм  за  пергод  у  такому  обсязг , щоб  балансова  вартгсть  активу  не  
перевищувала  амортизовану  вартгстъ  цього  активу  на  дату  вгдновлення . 

Щодо  дебгторськоi заборгованостг  створюеться  резерв  пгд  сумнгвну  заборговангсть  у  тому  випадку, якщо  гснуе  
об'ективне  свгдчення  (наприклад, ймовгрнгсть  неплатоспроможностг  чи  гнших  гстотних  фгнансових  труднощгв  
дебгтора) того, що  Компангя  не  отримае  всг  суми, що  належать  'гй  вгдповгдно  до  умов  поставки. Балансова  
вартгсть  дебгторськоi заборгованостг  зменшуеться  за  допомогою  використання  рахунку  резерву. Знецгненг  
заборгованостгприпиняють  визнаватися, якщо  вони  вважаються  безнадгйними. 

Фгнанеоег  активы  достепнг  для  продаже  

Щодо  фгнансових  активгв  якi доступнг  для  продажу, Компангя  на  кожну  звгтну  дату  оцгнюе  гснування  об'ективНих  
свгдченьхтого ,~що  гнвестицгя:або  група :гнвесттицгй  зазнали  зменщення  корисностг. У  разг  гнвестицгй  ц., пайовгг.~ 
нструменти , класифгкованг  як ,такг ,, що  доступнг  для  продажу, об'ектйвнг  свгдчення  включатимуть  значне  або  
тривале  зниження  справгдпивоi вартостг  гнвестицгй  нижче  ргвня  "ix первгсноi вартостг . «Значимгсть» оцгнюсться  
у  поргвняннг  з _ початковою  вартгстю  гнвестицгй , а  птривалгсть» - у  поргвняннг 'з  пергодом, протягом  якого  
справедлива  вартгстъ  була  менше  первгсно1 вартостг . За  наявнгстю  свгдоцтв  зменшення  корисностг  сума  
сукупного  збиму, оцгнена  як  •рiзниця  мiж  варпстю  придбання~та  поточною  справедливою  варлспб, за  
вирахуванням  рангше  визнаного  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  пергод  збитку  вiд  зменшення  
корисностг  за  цими  гнвестицгям , виключаеться  з  гншого  сукупного  доходу  i визнаеться  у  прибутку  та  збитку . 
Збитки  вiд  зменшення  корисностг  гнвестицгй  у  пайовг  гнструменти  не  вгдновлюються  через  звiт  про  прибутки  i 
збитки, збгльшення  Ух  справедливо( вартостг  пгсля  знецгнення  визнаеться  безпосередньо  у  складг  гншого  
сукупного  доходу. У  разе  боргових  гнструментгв , класифгкованих  як  такт, що  утримуються  на  пгдприемствг  для  
продажу, зменшення  корисностг  оцгнюеться  на  пгдставг  тик  самих  критергiв, якi застосовуються  щодо  
фгнансових  активгв, якi облгковуються  за  амортизованою  собгеартгстю . Однак  сума  вгдображгного  збитку  вiд  
зменшення  корисностг  являв  собою  накопичений  збиток, оцгнений  як  ргзниця  мiж  амортизованою  вартгстю  i 
поточною  справедливою  вартгстю, за  вирахуванням  збитку  вiд  зменшення  корисностг  за  цими  гнвестицгями, 
рангше  визнаного  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки . Нарахування  вгдсоткгв  щодо  зменшеноl балансовоi 
вартостгактиву  продовжуеться  за  процентною  ставкою, використаною  для  дисконтування  майбутнгх  грошових  
потокгв  з  метою  ошнки  збитку  вiд  зменшення  корисностг . Процентнг  доходивгдображаються  у  складг  доходгв  вiд  
фгнансування  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки. Якщо  протягом  наступного  року  справедлива  вартгсть  
боргового  гнструменту  зростае  i це  зростання  можна  об'ективно. пов'язати  з  подгею, яка  вгдбулася  пгсля  
визнамня  збитку  вiд  зменшення  корисностг  у  звiтi про  сукупнг  прибутки  та  збитки, збиток  вiд  знецгнення  
вгдновлюеться  через  звгт  про  прибутки  та  збитки. 

Визнання  фгнансових  эобое'язань  

Фгнансовг  зобов'яэання  Компангi включають  торговельну  та  гншу  кредиторську  эаборговангсть, кредити  та  
позики. 

Оцгнка  фгнансових  зобов'язань  залежить  вiд  Ух  класифгкацгi таким  чином: 

Торгоеельна  та  гнша  кредиторська  эаборгоеангсть  

Торговельна  та  гнша  кредиторська  заборговангсть  спочатку  облгковуеться  за  справедливою  вартгстю, а  згодом  
вгдображаеться  за  амортизованою  собгвартгстю  за  методом  ефективного  вгдсотка. 
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Кредити  та  позики  

Первгсне  визнання  кредитгв  i позик  здгйснюеться  за  'гхньою  справедливою  вартгстю, що  становить  отриманг  
надходження , за  вирахуванням  будь-яких  понесених  витрат  на  здгйснення  операцгй . Пгсля  первгсного  визнання  
yci кредиты  i позики  вгдображаються  за  амортизованою  собгвартгстю  з  використанням  методу  ефективного  
вгдсотка. Прибутки  та  збитки  вгдображаються  у  складг  чистого  прибуму  або  збипry в  момент  вибупя  
зобов 'язань, а  також  у  npoyeci амортизацгг . Кредити  i позики  кпасифгкуються  як  поточнг , коли  початковий  строк  
погашення  не  перевищуе  дванадцять  мгсяцгв  вiд  звгтноi даты. . 

Припинення  визнання  фгнансових  активгв  та  зобов'язань  

Фгнансоег  активи  

Визнання  фгнансового  активу  (або  у  разг  застосування  частини  фгнансового  активу  або  частини  групи  
анапопчних  фгнансових  активгв) припимяеться  у  разг: 

закгнчення  дii прав  на  отримання  грошових  надкоджень  вiд  такого  активу; 
эбереження  Компангею  права  на  отримання  грошових  надходжень  вiд  такого  активу  з  одночасним  
прийняпям  на  себе  зобов'язання  виплатити 'ix у  повному  обсязг  третгй  особi без  оупевих  затримок; або  

передачг,Компангею  належних  гй  прав  на  отримання  грошових  надходжень  вгд  такого  активу  i якщо  .: 
Компания  або  (а) передала  практично  всг  ризики  i, вигоди, пов'язанг  з  таким  активом, або  (6) нг  передала , 
нг  зберегла  за  собою  практично  всг  ризики  i вигоди , пов'язанг  з  ним, але  при  цьому  передала  контроль  за  
активом. 

У  разг  якщо  Компания  передала  сво1 права  на  отримання  грошових  надходжень  вiд  активу  i при  цьому  не  
передала  та  не  зберегла  за  собою  практично  усг  ризики  i вигоди, пов'язанг  з  ним, а  також  не  передала  контроль  
за  активом, такий  актив  вгдображаеться  в  облгку  в  розмгрг  подапьшог ,.участг  Компангi в  цьому  активг . 
Продовження  участг  в  активг , що  мае  форму  гарантгi за  переданим  активом , оцгнюеться  за  меншою  з  двох  сум: 
первгсною  балансовою  вартгстю  активу  або  максимальною  сумою  компенсацгi, яка  може  бути  пред'явлена  
Компангг  до  оплати.  

Фгнансовгэобовяэання  
4 

Визнання  фгнанГдвого  зобов'язання  прйпиняеться  у  
поfгшвння  вгдповгдiЭого  зобов'язання  

е. 
g 	При  замгiнг  одного  гснуючого ,:фгнансового  зобов'язання  гншим  зобов  'язанням;пперед  тим -самим  кредитором  на  

супево  вгдмгннйх  умггвах  або 'у  разг  внесення  гстотних  змгн  доумов  гснуючого  зобов'язання , визнання  первгсного  
зобов'язання  припиняеться, а  ноге  зобов'язання  вгдображаеться  в  обпгку  з  визнанням  ргзницг  у  балансовгй  
вартостг  зобов'язань  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  пергод. 

w 
ОперацГг  в  гноземних  валютах  

Украiнська  гривня  е  функцгональною  валютою  i валютою  представлення  фгнансовоi звгтностг . Операцгг  у  
валютах, вгдмгнних  вiд  украiнськог  гривнг , спочатку  вгдображаються  за  курсами  обмгну, що  переважае  на  дати  
здгйснення  операцгй. Монетарнг  активи  I зобов'язання , деномгнованг  в  таких  валютах, перераховуються  в  гривнг  
за  курсами  обмгну, чинними  на  звгтну  дату. Курсовг  ргзницг, що  виникають  при  перерахунку , вгдображаються  у  
звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки . Немонетарнг  активи  i зобов'язання , деномгнованг  в  гноземних  валютах, якi 
вгдображенг  у  звгтностг  за  первгсною  вартгстю, перераховуються  в  гривнг  за  курсом  обмгну  на  дату  здгйснення  
опера  цiГ. 

Курси  обмгну  гривне  вгдносно  основних  валют, якi застосовувалися  при  пгдготовцг  финансово? звгтностг  станом  на  
31 грудня  2017 та  31 грудня  2016 рокгв , представленг  таким  чином: 

31-12-2017 31-12-2016 
Росгйський  рубль  04870 0.4511 
Долар  США  28.0672 27.1909 
Свро  33.4954 28.4226 

Грошг  та  Тх  еквгваленти  

До  грошей  та  Ух  еквгвалентгв  Компангя  вгдносить  готгвку  в  каст, кошти  на  поточних  рахунках  в  банках  та  
короткостроковг  високолгквгднг  фгнансовг  гнвестицг i, якi вгльно  конвертуються  у  певнг  суми  грошових  коилгв  i якi 
характеризуються  незначним  ризиком  змгни  вартостг. 

разг  погашення , анулювгння  або  закгнчення  " строку  
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Запаси  

Запаси  оцгнюються  за  найменшим  гз  двох  показникгв: собгвартостг  або  чистое  вартгстю  реалгзацгг . Запаси  
еписуються  за  методом  гдентифгкованоi вартостг  вгдповгдноi одиницг  запав. Чиста  вартгсть  реалгзацгi являв  
собою  оцгночну  цгну  продажу  у  xogi звичайног  господарськог  дгяльностг  за  вирахуванням  оцгночних  витрат  на  
завершення  i витрат, необхгдних  для  здгйснення  продажу . 

Акцгонерний  капгтал .  

Фгнансовг  гнструменти , випущенг  Компангею , класифгкуються  як  власний  капгтал  тгею  мгрою, якою  вони  
вгдповгдають  .визначенню  фгнансового  зобов'язання  або  фгнансового  активу. Прося  акцгi Компангi 
класифгкуються  як  пайовг  гнструмемти . 

Kaniran у  дооцгнках  

Фонд  переоцгнки .осноених  эасобге  
Фонд  переоцгнки  основних  засобгв  формуеться  при  переоцгнцг  груп  основних  эасобгв. При  припиненнг  визнання  
активу  частнну  резерву  з  переоцгнки  основних  засобгв, що  вгдноситься  до  вибуваючих  активгв, 
перекласифгкуеться  в  нерозподглений  прибуток. 

Якщо  актив  використовуеться , то  переноситься  частина  фонду  з  переоцгнки  основних  засобгв. Сума  
перенесеного  приросту  е  ргзницею  мгж  сумою  амортизацг i, розракованог  на  основг  переоцгненог  балансовоi 
вартостг  активу , та  сумою  амортиэацг i, роёрахованог  на  пгдставг  його  гсторичног  вартостг . 

Фонд  гнстрVментге , достипних  для  продажу  

Фонд  гнструментгв, доступних  для  продажу  являв  собою  накопиченг  доходи  i витрати, що  виникають  при  
переоцгнцг  фгнансових  активгв  категоргг  Фгнансовг  активи , доступнг  для  продажу, визнанг  в  гншому  сукупному  
прибутку; за  вирахуванням  сум, рекласифгкованих  у  прибутки  битки  при  вибуттг  або  знецгненнг  цих  активгв. 

,е  
Аванси,отриманг 'вгдзамовникгв  

Аванси, отриманг  вгд  замовникгв, спочаткуобпгковуються  за  справедливою  вартгстю , а  згодом, вгдображаються  
;н. за  амортизованою  оабгварт  сло  з  використанням  методу  ефективного.;вгдсотка. 

.  Дивгденди 	 , 

Дивгденди  визнаються  в  момент, коли  'гхмя  виплата  е  юридично  обгрунтованою. У  разг  виплати  остаточних  
дивгдендгв, Гхнс  визнання  здгйснюетъся  у  момент  затвердження  акцгонёрами  на  загальних  зборах. 

Зобов'язання  з  пенсгйного  забезпечення  та  гнших  виппат  

Компангя  бере  участь  у  державнгй  пенсгйнгй  програмг, за  якою  роботодавець  повинен  здгйснювати  внески, 
розрахованг  як  процентна  частка  вiд  загапьноi суми  заробгпiа  плати: Ця  пенсгйна  програма  е  програмою  з  
визначеним  внеском . Цг  витрати  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  вгдносяться  до  пергоду , в  якому  
виплачуетъся  заробгтна  плата. 

Також  Компангя  уклада  контракт  з  недержавним  Пенсгйним  фондом , до  якого  здгйснюе  щомгсячнг  вгдрахування  у  
розмгрг  1 грн. за  кожного  спгвробгтника  за  вгдпрацьований  мгсяць. Ця  пенсгйна  програма  е  програмою  гз  
встановленими  внесками. Цг  витрати  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  вгдносяться  до  пергоду, в  якому  
нараховуеться  заробгтна  плата. 	 _ 

Оренда  - 

Оренда, при  якгй  за  орендодавцем  зберггаються  усе  разики  i- вигоди. пов'язанг  з  правом  власностг  на  актив, 
класифгкуеться  як  операцгйна  оренда. Платежг, повязанг  з  операцгйною  орёндою  вгдображаються  як  витрати  у  
звгтг  про  сукупнi прибутки  та  збими  за  пергод  з  використанням  прямолгнгйного  методу  списання  таких  витрат  
протягом  строку  оренди. 

Потенцгйнгзобов'язання  

Потенцгйнг  зобов'язання  не  вгдображаються  у  фгнангдвгй  звгтностг , за  винятком  випадкгв, коли  гснуе  ймовгрнгсть  
того, що  для  погашення  зобов'язання  потргбне  вибупя  ресурсiв, якi втглюють  у  собi економгчнг  вигоди, i при  
цьому  сума  таких  зобов'язань  може  бути  достовгрно  оцгнена. 1нформацгя  про  такг  зобов 'язання  пгдлягае  
вгдображенню , за  винятком  випадкгв, коли  можпивгсть  вгдтоку  ресурсгв, якi представляютъ  собою  економгчнг  
вигоди , е  малоймовгрною . 

Фiнпнсовп  звiтнють  14 яiк, що  зпкiнчився  31 гяудня  2017 доку  
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Резерви  

Резерви  визнаються, якщо  Компангя  мае  поточне  зобов'язання  (юридичне  або  конструктивне), яке  виникло  у  
результатг  минулог  поди, е  значна  ймовгрнгсть  того, що  для  погашення  зобовязання  буде  потргбний  вгдтгк  
економгчних  вигод, г  може  бути  зроблена  надгйна  оцгнка  суми  такого  зобовязання. Якщо  Компангя  припускав  
отримати  вгдшкодування  деякоi частини  або  всех  резервгв, наприклад, за  договором  страхування, 
вгрщкодування  визнаеться .як  окремий  актив, але  тгльки  у  тому  разе, якщо  отримання  вгдшкодування  не  пгдлягае  
сумнгву. Витрата, що  вгдноситься -до  резерву , вгдображаеться  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  пергод  за  
вирахуванням  вгдшкодування. Якщо  вплив  тимчасово1 вартостг  грошей  гстотний, резерви  дисконтуються  за  
поточною  ставкою  до  оподапryвання, яка  вгдображае , коли  це  може  бути  застосовано , ризики , характернг  для  
конкретного  зобовязання . Якщо  застосовуеться  дисконтування , то  збгльшення  резерву  з  часом  визнаеться  як  
витрати  на  фгнансування. 

Податок  на  прибуток  

Поточний  податок 	 - 

Поточнг  податковг  активи  i зобовязання  за  поточний  та  попереднг  пергоди  оцгнюються  за  сумою, 
передбачуваною  до  отримання  як  вгдшкодування  вгд  податкових  органе  або  до  сплати  податковим  органам. 
Податковг  ставки  та  податкове  законодавство , якi застосовуються  для  розрахунку  цгеi сумы, — це  ставки  i закони , 
прийнятг  або  практично  прийнятг  на  звгтну  дату. 

Вгдстрочений  податок  
Вгдстрочений  податок  на  прибуток  нараховуеъся  за  методом  балансових  зобов'язань  за  усгма  тимчасовими  
ргзницями  на  звгтну  дату  мгж  балансовою  вартгстю  акппвгв  i зобов'язань, для  углей  фгнансового  о6лгку  та  
вартгстю , що  приймаеться  до  уваги  у  податковому  облгку . Вгдстроченг  податковг  зобов'язання  визнаються  за  
усгма  оподатковуваними  тимчасовими  ргзницями, кргм  випадкгв , коли: 

вгдстрочене  податкове  зобов'язання  виникае  в  результатг  первинного  визнання  'гудвглу  або  активу, або  
зобовязання  у  господарськгй  операц i, яка  не  е  об'еднанням  компангй, i яке  на  момент  эдгйснення  
onepayii не  впливае  н  на  бухгалтерський  прибуток , н  на  оподаткований  прибуток  або  збиток; i 

щодо  оподатковуваних  .тг7мчасових  ргэниуь , якi "пов'яэанг  з  гнвестиугями  в  дочгрнг  та  асоугйованг  
пгдприемства , та% частгroю  у  Ъпiлiьних  пгдприемствах , якщо  материнська  компангя~може  контролювати  
розподгп  у  част  сторнуваАня  тимчасовог  ргзницг; або  гснуе  значна  ймовгрнгсть  того, що  тимчасова  ргзницяГ  
не  буде  сторнована  в  недалекому  майбутньому. 

	

оь 	Вгдстроченг  податковг  активи  визнаютьсягза  усгма  оподатвовуваними  тимчасовими  ргзницями  1 перенесенням  на  

	

_ 	наступнг  пергоди  невикористаносо  податкового  кредиту :. а  податкових  збиткгв, якщо  гснуеймовгрнгсть  отримання  
неоподатковуваного  прибутку, щодо  якого  можна  застосувати  тимчасову  ргзницю, а  також  використовувати  
податковг  кредити  i податковг  збипм, перенесенг  на  наступнг  пергоди, кргм  випадкгв, копи: 

вгдстрочений  податковий  актив, що  стосуеться  тимчасових  ргзниць, виникае  у  результате  первгсного  
визнання  активу  або  зобов'язання  в  господарськгй  операцгi, яка  не  е  об'еднанням  компангй, i який  на  
момент  здгйснення  операцгi не  впливае  не  на  бухгалтерський  прибуток,.нг  на  оподапсовуваний  прибуток  
або  збиток; i 
щодо  тимчасових  ргзниць, пов'язаних  з  гнвестицгями  в  дочгрнг  та  асоцгйованг  пгдприемства , а  також  з  
часткою  участе  у  спгльнгй  дгяльностг , вгдстроченг  податковг  активи  визнаються , тгльки  якщо  гснуе  
ймовгрнгсть  сторнування  тимчасових  ргзниць  в  осяжному  майбутньому  i буде  отригианий  
оподатковуваний  прибуток, у  вгдиошеннг  якого  можна  застосувати  тимчасову  резницю . 

Валансова  вартесть  ведстрочених  податкових  активгв  переглядаеться  на  кожну  дату  складання  звгту  про  
фгнансовий  стан  i зменшуеться , якщо  бгльше  не  гснуе  ймоверностг  отримання  достатнього  оподатковуваного  
прибутку, який  дозволив  биреалгзувати  частину  або  усю  суму  такого  вгдстроченого  податкового  активу. 
Невизнанг  рангше  вгдстрочене  податковг  активи  переоцгнюються  на  кожну  дату  звгту  про  фгнансовий  стан  i 
визнаються  тоде, коли  виникае  ймовгрнгсть  отримання  у  майбутньомуоподатковуваного  прибутку, що  дае  
можливгсть  реалгзувати  вгдстрочений  податковий  актив. 	 . 

Вгдстроченг  подамовг  активи  та  зобовязання  визначаються  за  ставками  податку, застосування  яких  очгкуеться  
при  peaniзayii активу  або  погашення  зобовязання , на  пгдставг  дгючих  або  оголошених  (i практично  прийнятих) 
на  дату  звгту  про  фгнансовий  стан  податкових  ставок  i положень  податкового  законодавства . Вгдстрочений  
податок, який  належить  до  статей, визнаних  не  у  складг  прибутку  чи  збитку, також  не  визнае  ься  у  складе  
прибутку  або  збитку. Стапе  вгдстрочених  податкев  визнаються  вгдповгдно  до  операцгй , якi покладене  в  'гхню  
основу, або  у  складе  гншого  сукупного  доходу, або  безпосередньо  в  капгтале. Вгдстроченг  податковг  активи  та  
вгдстроченг  податковг  зобовязання  пгдлягають  взаемозалгку  за  наявностг  повного  юридичного  права  зарахувати  
поточнг  податковг  активи  у  рахунок  поточних  податкових  зобовязань  i якщо  вони  вгдносяться  до  податкгв  на  
прибуток, накладених  тим  самим  податковим  органом  на  той  же  суб'ект  господарювання . 
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Приватне  акцгонерне  товариство  «Енергопостачальна  компангя  Житомиробленерго » 

Примгтки  до  фгнансовог  звгтностг  
за  рiк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

У  груднг  2010 року  в  Украiну  було  прийнято  Податковий  кодекс , який  дге  з  сгчня  2011 року , а  щодо  податку  на  
прибуток  пгдприемств  — з  квгтня  2011 року. Новий  податковий  кодекс  передбачае , кргм  гншого , також  i зближення  
бухгалтерського  та  податкового  облгкгв . Для  розрахунку  податку  на  прибуток  застосовуються  такг  ставки  по,гдатку  
на  прибуток: 

до  1 квгтня  2011 року  — 25%; 

з  1 квгтня  2011 року  до  31 грудня  2011 року  — 23%; 	 - 

з  сгчня  2012 року  до  31 грудня  2012 року  — 21 %; 

э  1 сiчня  2013 року  до  31-грудня  2013 року  — 19%, для  операугй  з  цгнними  паперами  10%; 

з  1 сгчня  2014 року  18%, для  операугй  з  цгнними  паперами  до  серпня  2014 року  — 10%; 

з  1 сгчня  2015 року  — 18%. 

При  розрахунку  сум  вгдстрочених  податкових  активгв  i зобов'язань  Компангя  використовувала  ставки  податку , 
якг , як  очгкуеться , будутъ  дгяти  в  пергод  сторнування  тимчасових  ргзниць, якг  призвели  до  виникнення  
вгдповгдних  вгдкладених  податкових  активгв  i зобов'язань. 

Визнання  доходгв  

Дохгд  вгд  peanisayii електроенергг1 та  надання  послуг  з  транзиту  електроенерггi визнаеться  за  принципом  
нарахуванмя , коли  гснуе  ймовгрнгстъ  того, що  Компангя  одержить  гкономгчнг  вигори , пов 'язанг  з  проведениям  
операуг1, i сума  доходу  може  бути  достовгрно  визначена . Дохгд  визнаеться  за  вирахуёанням  податку  на  додану  
вартгсть  (ПДВ). 

Сума  доходу  визначаеться  на  пгдставг  застосування  тарифгв  на  реалгзагдгю  електроенергг i, затвёрджених  
Нацгональною  комгсгею  реryлювання  електроенергетики  Украiни. Методика  визначення  тарифгв  заснована, 
головним  чином , на  сумг  виробничог  собгвартостг  i затвердженому  коефгцгентг  прибутку . Такий  процес  
визначення  тарифгв  може  також  пгдпадати  пгд  вплив  соцгапьно-полгтичних  чинникгв . 

Процентний  дохгд  

Щодо  ycix фгнамсових  гнструментгв , якi оугнюються  за  амортизованою  вартгстю, i процентних. фгнансових  
активгв , якг  класифгкуються  як  такг , що  доступн i для  продажу , 'процентний  дохгд  або  витрати  вйзнаютыся  з  

„ використанням  методу  дефективного  вгдсотка , який  точно  дисконтуе  очгкуванг  майбутнг ,1 виплати ' або  
надходження  грошових  коштгв  протягом  очгкуваногдстроку  використання  фгнансового  гнструменту  або, якщо  це'г  
доречно , менш'тривалого  пергоду  до  чисты  балансовоi вартостг  фгнансового  активу  або  зобов 'яаання. '' 

Процентнйй .дохгд  включаеться  до  складу  доходгв  вiд  фгнансування в̀  звгл  hpo сукупнг  прибутки  та  збйтви 	.++t 

Чистгфгнансовг ; витрати 	;~; 	 ~rj~, 	 - 	 1'. 

Чистг  фгнансовг  витрати  включають  витрати  на  виплату  вгдсоткгв  за  отриманими  кредитами  i позиками , прибутки  
та  збитки  вгд  дисконтування  фгнансових  гнструментгв , а  також  чистий  результат  вгд  ropriвni фгнансовими  
гнструмёнтами . Чистг  фгнансовг  витрати  вгдображаються  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки . 

Сегменти  

Дгяльнгсть  Компангi здгйснюеться  в  одному  операцгйному  сегментг . Компангя  купуе  електроенерггю  
ДП  «ЕнергориЧоки  з  подальшою 'ii реалгзацгею . Реалгзацгя  електроенерп i здгйснюються  на  територгi Украiни. 

3. РЕКЛАСИФ1КАЦ11,ВИПРАВЛЕННЯ  ПОМИЛОК  

Виправлення  помилок 	 - 

У  Валансг  (Звгтг  про  фгнансовий  стан ) за  2017 станом  на  31.12.2016 року  виправлено  поминки , виявленг  
внгслгдок  несвоечасного  отримання  первинних  документгв . Вплив  вгдповгдних  кори ryвань  на  фгнансову  звгтнгсть  
за  2016 рiк  представлено  наступним  чином : 

Баланс  (Звгт  про  фгнансовий  стан) 
Вгдображено 	Коригуеания  
paxiwe 2016 р. 	за  2016 рiк  

 

Пгсля  
кори  гу  ван  ня  

2016 р. 

      

 

тис.грн. 

 

тис. грн. 	тис.грн. 

Основнгзасоби (рядок  1010) 
Дебгторська  заборговангсть  за  вираними  авансами(рядок  
1130) 
Поточна  кредиторська  заборговангсть  за  товари , роботи , 
послуги(рядок  1615) 
Поточна  кредиторська  заборговангсть  за  розрахунками  з  
бюджетом  (рядок  1620) 
Нерозподглений  прибуток  (рядок  1420) 

4 325 770 

1 099 

9 305 

8 883 
714 393 

 

	

(17) 	4 325 753 

	

(11) 	1 088 

	

23 	9 328 

	

(111) 	8772 

	

60 	714 453 

Ф1НАНСОВА  3ВiТН1СТЬ  3А  Р IК, що  зАК IНЧИВСЯ  З1 ГРУДНЯ  2О17 РОКУ  

Ч  

стр.25 



Приватне  акцгонерне  товариство  «Енергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

Примгтки  до  фгнансовоi звгтностг  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

4. 1СТОТН1 ОБЛ1КОВ1 СУДЖЕННЯ, ОЦ1НОЧН1 ЗНАЧЕННЯ  ТА  ДОПУЩЕННЯ  

Пгдготовка  фгнансовоi звгтностг  Компангi вимагае  вгд  ii кергвництва  винесення  суджень  та  визначення  оцгночних  
значень  i припущень  на  кгнець  звгтного  перiоду, якi впливають  на  вгдображенг  у  звiтност  суми  доходгв, витрат, 
активгв  i зобов'язань, а  також  на  розкрипя  гнформацгi про  умовнг  зобов'язання. Проте  невизначенгсть  у  
вгдношеннг  цих  припущень  i оцгночних  значень  може  привести  до  результатгв, якi можутъ  эажадати  в  
майбутньому  гстотних  кориryвань  до  балансовое  вартостг  активу  або  зобов 'язання, щодо  яких  приймаються  
подгбнг  припущення  та  оцгнки . 

Допущення  i оцгннг  значення  Компангi заснованг  на  вихгдних  даних, якi воно  мала  в  своему  розпорядженнг  на  
момент  пгдготовки  фгнансовог  звгтностг . Проте  поточнг  обставини  i допущення  вгдносно  майбутнього  можуть  
змгнюватися  зважаючи  на  ринковг  змгни  або  непгдконтрольних  Компангi обставини. Такг  змгни  вгдображаються  в  
допущеннях  у  мгру  того, як  вони  вгдбуваються . 

Оцгнка  фгнансових  гнвестицгй  

У  випадках, коли  справРдпива  вартгсть  фгнансових  активгв  i фгнамсових  зобов'язань , визнаних  у  звгтг  про  
фгнансовий  стан , не  може  бути  визначена  на  пгдставг  даних  активних  ринкгв, вона  визначаетъся  з  
використанням  методгв  оцгнки , включаючи  модель  дисконтованих  грошових  потокгв. В  якостг  вихгдних  даних  для  
цих  моделей  по  можливостг  використовуетъся  гнформацгя, отримана  на  спостережуваних  ринках, проте  у  тих  
випадках, коли  це  не  уявляеться  практично  здгйсненним , потргбна  певна  частка  судження  для  встановлення  
справедливоi вартостг . Судження  мгстять  облгк  таких  вихгдних  даних, як  ризик  лгквгдньстг, кредитний  ризик  i 
волатильнгсть . Змгни  в  припущеннях  щодо  цих  факторгв  можуть  вплинути  на  справедливу  вартгстъ  фгнансових  
гнструментгв , вгдображену  у  фгнансовгй  звгтностг . 

Строк  корисного  використання  нематергальних  активгв  та  основних  засобгв. 

Амортизацгя  нематергальних  активгв  та  знос  основних  засобгв  нараховуються  протягом  строку  ?х  корисного  
використання . Строки  корисного  використання  заснованг  на  оцгнках  кергвництва  того  пергоду , протягом  якого  
актив  приноситиме  прибутою, Цг  строки  пергодично  переглядаються  на  предмет  подальшог  вгдповгдностг . 

Судовг  розгляди ..ь  

Вгдповгдно  до  МСФЗ  Компангя  визнае  резерв  iгльки  у  разг  гснув,ання  поточного  зобов'язання  (юридичнрго  4i 
того, що  випливае  з  практики), яке  виникло . у  результатг  минулог  подг1, вгдтгк  економгчних  вигод, який  буде  
гпотргбним  для  погашення  цього  зобов'язання, е  ймовгрним , готриМана  надгйна  оцгнка  суми  такогозобов 'язання. 
У  випадках, коли  ш  вимоги  нё  дотримуються , гнформацSя  про  умовне  зобов'язання  може  бути  розкрита  у  
'прймгткакдо  фгнансовог  загтностг. Реалгзащя  Будь-якого  умовного  зобов'язанняякане  була  у  поточний  момент  
визнана  або  розкрита  у  фгмансовгй  звгтностг , може  мати  гстотний  вплив  на  фгнансовий  стан  Компангi. 
Застосування  цих  принципгв  облгковог  полгтики  щодо  судових  справ  вимагае  вiд  кергвництва  Компангi оцгнок  
рЁзних  фактичних  i юридичних  питань  поза  П  контролем . Компангя  переглядае  невиргшенг  судовг  справи, 
слгдуючи  подгям  у  судових  розглядах  на  кожну  звгтну  дату, щоб  оц  нити  потребу  у  резервах  у  своей  фгмансовгй  
звгтностг . Серед  тих  чинникгв, якi берутъся  до  уваги  при  прийнятгг  ргшення  про  формування  резерву, - характер  
судового  процесу, вимоги  або  оцгнки, судовий  порядок  I потенцгйний  ргвень  збиткгв  у  тiй  юрисдикцгг, в  якгй  
судовий  процес, вимога  або  оцгнка  мають  мгсце, nepe6ir процесу, (включаючи  його  пере6 г  пгсля  дати  складання  
фгнансово( звгтностг, але  до  дати  11 випуску), думки  юрисконсультгв , досвгд, набутий  у  зв'язку  з  подгбними  
суперечками  i будь-яке  ргшення  кергвництва  Компангг  щодо  того, як  воно  мае  намгр  вгдреаryвати  на  судовий  
процес, вимоry чи  оцгнку. 

Податки  та  iнwi обов'язковг  ппатежг  в  бюджет  

Щодо  гнтерпретацгi складного  податкового  законодавства, змгн  у  податковому  законодавствг, а  також  сум  i 
термгнгв  етримання  майбутнього  оподапсовуваного  доходу  iснуе  невиэначенгстъ. Компангя  не  створюе  реэерви  
пiд  можливг  наслгдки  перевгрок , проведених  податковими  органами. Вгдстроченг  податковг  актиеи  визнаються  за  
всгма  невикористаним  податковим  збиткам  а  тгй  мipi, в  якгй  е  ймовгрним  отримання  оподап  овуваного  прибутку , 
проти  якого  можуть  бути  зарахованг  податковг  збитки . 

Зменшення  корисностг  торговоi та  iнwai дебгторськог  заборгованостг  

Компангя  оцгнюе  ймовгрнгсть  погашення  торговое  та  iнwoi дебгторськоi заборгованостг  на  пгдставг  аналгзу  
конкретное  й  загальног  заборгованостг. При  цьому  в  розрахунок  беруться  такт  фактори  як  резупьтати  анапгэу  
торгово) та  гншог  дебгторськоi заборгованостг  за  строками  погашення  в  поргвняннг  з  умовами  кредитування  
клгентгв, а  також  фгнансовий  стан  i данг  про  погашення  заборгованостг  цими  клгентами  в  минулому. Якщо  
фактична  сума  погашення  буде  меншою  за  суму , визначену  кергвництвом , Компангя  повинна  буде  вгдобразити  
додатковг  витрати  за  безнадгйною  заборговангстю . 

Станом  на  31 грудня  2017 р. кергвництво  Компангг  визнало  резерв  пiд  зменшення  корисностг  торговог  
дебгторськог  заборгованостг  у  сумг  32 415 тисяч  гривень  (31 грудня  ,2016 р.: 17 608 тисяч  гривень). Вгдносно  
iнwoi поточноi дебгторськоi заборгованостг  визнано  резерв  пiд  зменшення  корисностг  на  31 грудня  2017 р. у  сумг  
1 390 тисяч  гривень  (31 грудня  2016 р  : нуль  гривень) (примгтка  10). 

9 
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Примгтки  до  фгнансовоi звгтностг  
за  рiк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

МСБО  29 «Фгмансова  звгтнгсть  в  умовах  ггпергнфляцгги . 

Основною  метою  МСБО  29 е  встановлення  особливих  стандартгв  для  пгдприемств , що  складають  звгтнгстъ  у  
валют! краiн  з  ггпергнфпяцгйною  економгкою , з  тгею  метою, щоб  фгнансова  гнформацгя , що  надаеться , була  
поргвняльною . Основний  принцип  МСБО  29 полягае  в  тому, що  фгнансова  звгтнгсть  компангг , що  звгтуе  у  вапютг  
краiни  з  ггпергнфляцгйною  економ iкою, повинна  надаватися  в  одиницях  вимгру , що  дгють  на  звгтну  дату. 
Поргвняльнг  дати  за  попереднг  пергоди  також  повиннг  надаватися  в  одиницях  вимгру , що  дгють  на  звгтну  дату. 
Перерахунок  звгтньстг  робиться  з  використанням  загального  гндексу  цгн. Однак, МСБО  29 не  встановлюе  
абсолютного  ргвня , на  якому  вважаеться , що  виникае  ггпергнфляцгя . Необхгднгсть  перераховувати  фгнансовг  
звгти  зггдно  з . цим  Стандартом  е  питанням  судження . Тобто  пгдприеглство  само  визначае  нео5хгднгсть  
застосування  МСБО  29. 

Стандартом  визначенг  критергг , за  яками  краiна  може  бутм  краiною  э  ггпергнфляцгйною  економгкою. 

основна  маса  населення  вгддае  перева ry збереженню  своiх  цгнностей  у  форме  немонетарних  активгв  або  
у  вгдносно  стабгльнгй  гноземнгй  валют!. Суми , утримуванг  в  нацгональнгй  вапютг , негайно  гнвестуються  
для  эбереження  купгвельно i спроможностг . Зггдно  з  гнформацгею  вгд  НБУ  залишки  за  депозитами  у  
нацгональнгй  валют! за  пгдсумками  2016 року  зросли  на  8.7%, у  т. ч. у  груднг  — на  4.0%. Залишки  за  
депозитами  в  гноземнгй  валют! (у  доларовому  еквгвалентг ) за  ргк  майже  не  змгнились , водночас  у  груднг  
унаспгдок  продовження  дг1 ситуативних  факторгв , що  спричинили  посилення  волатальностг  на  валютному  
.ринку, вгдбулося  Тх  зниження  на  1.9%. НБУ  зазначив , що  у  2016 роцг  продовжувався  приплив  депозитгв  
домогосподарств  у  нацгональнгй  валют!. Так  у  сгчнг  2016 депозити  домашнгх  господарств  складали  190 
884 млн. грн. у  нацгональнгй  валюте  i 8 872 млн, в  гноземнгй  валют! в  доларовому  еквгвалентг , а  у  
листопаде  2016 року  205 573 млн. грн. у  нацгональнгй  валюте  I 8 804 млн. в  гноземнгй  валют! в  доларовому  
еквгвалентг . Така  динамгка  депозитгв  домогосподарств  свгдчить  про  поступове  вгдновлення  довгри  як  до  
банкгвськог  системи, так  i до  нацгональног  валюти. Валюта  використовуетъся  населенням  не  так  для  
эбереження  купгвельноi спроможностг , як  для  хеджування  ризикгв  валютних  коливань ; 

основна  маса  населення  розглядае  грошовг  суми  не  в  нацгональнгй  грошовгй  одиницг , а  у  егдносно  
стабгльнгй  гноземнгй  валют!. Цгни  можуть  також  наводитися  в  цгй  валютг . Цгни  в  гноземнгй  валют! 
розгпядаються  лише  на  ринках  дорогих  товаргв. Основна 'маса  населення  Украiни  оргентуется  на  ргвень  
цiн  у.грйвнях; ' 	 ' 

продаж  та  придбання  на  умовах  вгдстрочки  платежу  здгйснюетъся  за  ценами , як! компенсуют ~очгкувану  
втраry купгвельног  спроможносп  протягом  периоду  вгдстрочки  платежу , навгм  якщо  цей  строке  коротким . . 
Розстрочення  платёжгв  напевно  враховуе  скоргше  ризики  коливання  курсу  нацгонапьног  валюти, нгж  
загальний  ргвень  цгн.'1На  короткостроковг  ровбтрочки  гще м̀ожна  зустргти  пропозицг1 «бёзвгдсолгово iп  

5. НОВ1 ТА  ПЕРЕГЛЯНУТ 1 СТАНДАРТИ  ТА  1НТЕРПРЕТАЦ11 

Нов! та  переглянутг  стандарти  та  гнтерпретацг i, що  повимнг  застосовуватись  Компангсю  

Компангя  вперше  застосувала  деякг  нов! стандарти  поправки  до  чинних  стандартгв , як i вступают  в  силу  для  
речник  пер!од!в, що  починаються  1 сгчня  2017 року  або  пгспя  цгеi даты . Компангя  не  застосовувала  достроково  
стандарти , роз'яснення  або  поправки , як! буди  випущенг , але  не  вступили  в  силу. 	 - - 

Характер  i вплив  цих  змгн  розглядаються  нижче. Хоча  нов! стандарти  i поправки  застосовувалися  вперше  в  
2017 роцг , вони  не  мали  гстотного  впливу  на  ргчну  фгнансову  звгтнгсть  Компангг . Характер  i вплив  кожного(oi) 
нового(оi) стандарту  (поправки ) описан! нижче: 

Поправки  до  МСБО  7 с /иiиiатиеа  в  сферi розкриття  гнформаиггл .  

Поправки  е  частиною  гнгцгативи  Ради  з  МСФО  в  сфер! розкриття  гнформацг i вимагаюм , щоб  органгзацгя  
розкривала  гнформацгю , що  дозволяе  користувачам  фгнансовог  звгтностг  оцгнити  змгни  в  эобов 'язаннях, 
обумовлених  фгнансовою  дгяльнгстю , включаючи  як  змгни , зумовленг  грошовими  потоками , так  змгни , не  
обумовленг  ними . При  першому  застосуваннг  даних  поправок ' органгэацгг  не  зобов'язанг  надавати  поргвняльну  
нформацгю  за  попереднг  пергоди . Компангя  застосувала  дану  поправку  та  розкрила  вгдповгдну  гнформацгю  за  
2017 ргк  у  примгтцг  .27. 

розстрочки ; 	т 	 ` 
;г. 

вгдсотковг  ставки , заробгтна  плата  та  цгни  гндексуюмся  зггдно  гндексу  цгн . В  Украiнг  вгдсотковг  ставки  
банкгв  бгльш  оргентованг  на  ргвень  лгквгдностг  системи , нiж  на  гнфляцгйнг  процеси . Цгни  бгльш  залежам  
вгд  курсу  гноземиог  валюти  та  ринковоi кон'юнктури, н iж  вгд  маховика  гнфляцгi; 

кумулятивний  ргвень  гнфляцРг  за  триршний  лергод  наближаемся  до  100 % або  ггеревищуе  цей  ргвень . 
Кумулятивмий  ревень  гнфляцг1 в  Укра1нг  за  2015-2017 рр, складае  83,1%. 

Враховуючи  вищезазначене , кергвництво  Компанг i прийняло  ргшення , що  проведення  перерахунку  фгнамсовоi 
звгтностг  за  2016 та  2017 рiк  зггдно  з  МСБО  29 «Фгнангдва  звгтнгсть  в  умовах  ггпергнфляцг i» здгйснювати  не  
потргбно . 	 - 

Фiнлнсовпзвпюсть  ЗА  гж, що  злюнчився  31 ггяидня  2017 яоки  
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Примгтки  до  фгнансовог  звгтностг  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

Поправки  до  МСБО  12 «Податки  на  прибУток» - «Визнання  егдстрочених  податкоеих  актиеге  щодо  
нереалгзоеаних  эбиткгел .  

Поправки  роз'яснюють, що  органгзацгя  повинна  враховувати  те, чи  обмежуе  податкове  законодавство  джерела  
оподатковуваного  прибутку , проти  яког  вона  може  робити  вирахування  при  вгдновленнг  такое  тимчасовог  ргзницг. 
Кргм  того, поправки  мгстятъ  вказгвки  щодо  того, як  органгзацгя  повинна  виэначати  майбутнгй  оподатковуваний  
прибуток. г  описують  обставини, при  яких  оподатковуваний  прибуток  може  передбачати  вгдшкодування  деяких  
активгв  в  сумг , що  перевищуе  ix балансову  вартгсть. 

Поправки  повиннг  застосовуватися  ретроспективно. Однак  при  первинному  застосуваннг  поправок  змгна  
впасного  капгталу  на  початок  самого  раннього  поргвняльного  пергоду  може  бути  визнана  в  окладг  
нерозподгленого  прибутку  на  початок  пергоду  (або  в  скпадг  гншого  компонента  впасного  капгталу , вгдповгдно) 
без  рознесення  эмгни  меж  нерозподгленим  прибутком  та  гншими  компонентами  впасного  капгталу  на  початок  
пергоду. 

Поправки  не  мали  впливу  на  фгнансову  звгтнгсть  КоМПаНй. 

в!уоргчнг  удосконалення  МСФЗ  (цикл  2014- 2016 рокiе). 	-- 	 - 

МСФЗ  12 пЕоэкриття  гнформац1г  про  частки  участг  е  гнших  органгэацгях». 

Поправка  уточнюс  сферу  застосування  МСФЗ  12 щодо  часток  в  пгдприемствах , для  яких  застосовуеться  
МСФЗ  5 пНеоборотнг  активи, утримуванг  для  продажу  та  припинена  дгяльнгсть». Зокрема, вона  роз'яснюе, що  
пгдприемства  не  звгльняються  вгд  ycix вимог  МСФЗ  12 щодо  розкрипя  гнформацгг, коли  суб'екти  були  
класифгкованг  як  призначенг  для  продажу  або  припинена  дгяльнгсть. Змгнений  стандарт  прояснюе, що  тгльки  
вимоги  до  розкрипя  гнформацг i, викладенг  в  пунктах  В10-16, не  повиннг  бути  передбаченг  для  пгдприемств ,. 
щодо  яких  застосовуеться  МСФЗ  5. 	 - 

Прийняпя  даного  удосконалення  не  мало  впливу  на  фгнансову  звгтнгсть  Компанг1. 

МСФЗ  та  1нтерпретацгг, що  не  набрали  чинностг 	 _ 	 .. 	'  
¢1 

дКомпангя  не  застосовувала  наступнг  МСФЗ . таС1нтерпретацгi до  МСФ3,та  МСБО, якi були  опублгкованг , але  не  
набрали  чинностг :  

у 'МСФ39'«Фгнансовг-гнструментил . 	 ,,t 

У  липнг  2014 6ула  випущена -..остаточна р̀едакцгя  МСФ39, яка  вгдображае  рёзультати  всгх  етапгв  проекту  за ` 
фгнансовими  гнструментами  i замгнюё "МСБО  39 «Фгнансовг'гнструменти: визнання  та  оцгнка»`i вгг  попереднг  
редакцгг  МСФЗ  9. Стандарт  вводить  новг  вимоги  щодо  кпасифгкацгУ  та  оцiнки, знецiнення  та  облгку  хеджування . 
МСФЗ  9 набирав  чинностг  для  ргчних  звгтних  пергодгв , що  лочинаються  1 сгчня  2018 або  пгсля  yiei даты: 
Стандарт  застосовуеться  ретроспективно , але  надання  поргвняльноi гнформацгi нее  обов'язковим. Компангя  
виргшила  почати  застосування  нового  стандарту  з  бати  набрання  його  чинностг  i не  перераховуватиме -
поргвняльну  гнформацгю. Застосування  МСФЗ  9 матиме  вплив  на  класифгкацгю  та  оцгнку  фгнансових  активгв  
Компангг  та  на  визначення  збипсгв  вiд  знецгнення  фгнансових  активгв, але  не  матиме  впливу  на  класифгкацгю  та  
оцгнку  фiнансових  зобов'язань  Компангi. Компангя  ме  очгкуе  значного  впливу  нових  вимог  на  свгй  звгт  про  
фгнансовий  стан  i власний  капгтал, за  винятком  можливого  впливу  застосування  вимог  до  знецгнення  
фгнансових  активгв. 

МСФЗ  15 «Виручка  за  договорами  э  клгентами».  

МСФЗ  15 передбачае  нову  модель, що  включав  пять  етапгв, яка  будезастосовуватися  щодо  виручки  за  
договорами  з  клгентами . 3ггдно  МСФЗ  15 виручка  визнаеться  в  сумг, яка  вгдображае  вгдшкодування , право  на  
яке  органгзацгя  очгкуе  отримати  в  обмгн  на  передачу  активгв  або  поспуг  клгенту. Принципи  МСФЗ  15 
передбачають  бгльш  структурований  пгдхгд  до  оцгнки  i визнання  виручки. 

Новий  стандарт  по  виручцг  застосовуеться  щодо  всгх  органгэацгй  i замгнить  всг  дгючг  вимоги  до  визнання  виручки  
зггдно  з  МСФЗ. Стандарт  застосовуеться  до  ргчних  звгтних  пергодгв , що  починаються  1 сгчня  2018 або  пгсля  цгеi 
дати, ретроспективно  в  повному  обсязг  або  з  використанням  модифгкованого  ретроспективного  пгдходу. 
Компангя  прийняла  ргшення  почати  застосування  нового  стандарту  з  використанням  модифгкованого  
ретроспективного  пгдходу  з  визнанням  сумарного  впливу  першого  застосування  цього  стандарту  на  дату  
першого  застосування. Компангя  буде  визнавати  сумарний  вплив  першого  застосування  МСФЗ  15 як  
кориryвання  залишку  нерозподгленого  прибутку  (або  гншого  компонента  власного  капгталу, вгдповгдно) на  
початок  ргчного  звгтного  пергоду, який  включав  дату  першого  застосування . Вгдповгдно  до  такого  методу  
переходу  до  нового  порядку  облгку  Компангя  повинна  застосовувати  МСФЗ  15 ретроспективно  тгльки  щодо  
договоргв, якг  нее  виконаними  договорами  на  дату  першого  застосування , тобто  на  1 сiчня  2018 року. 

На  дату  складання  угег  фгнансовог  звгтностг  Компангя  ще  не  завершила  оцгнку  впливу  застосування  МСФЗ  15. 
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МСФЗ  16 ггДоговори  срок  дл.  

МСФЗ  16 замгнюе  собою  МСБО  17 пОренда», Тлумачення  КТМФЗ  4 пВизначення , чи  мгстить  угода  оренду », 
Роз'яснення  ПКР  15 пОперацгйна  оренда  - заохочення » i Роз'яснення  ПКР  27 пОцгнка  сутностг  операцгй , як  
мають  юридичну  форму  угоди  про  оренду  ». МСФЗ  16 встановлюе  принципи  визнання, оцi нки, подання  та  
розкрипя  гнформацг1 про  оренду  i вимагае , щоб  орендарг  вгдображали  всг  договори  оренди  з  використанням  
единое  модепг  облгку  в  звгтг  про  фгнансовий  стан , аналоггчно  порядку  обгтгку , передбаченому _в  МСБО  17 для  
фгнансовог  оренди . Стандарт  передбачае  два  звгльнення  вiд  визнання  для  орендаргв  - щодо  оренди  активгв  з  
низькою  вартгстю  (наприклад , персонапьних  комп'ютергвJ i короткостроковог  оренди  (наприклад, оренди  з  
термгном  не  6гдьше  12 мгсяцгв ). 

На  дату  початку  оренди  орендар  буде  визнавати  зобов'язання  щодо  орендних  платежгв  (зобов'язання  з  
оренди), а  також  актив , який  представляв  право  користування  базовим  активом  протягом  термгну  оренди  (актив  
у  формг  права  користування ). Орендарг  будуть  зобов'язанг  визнавати  витрати  на  вгдсотки  за  зобов 'язанням  по  
орендг  окремо  вiд  витрат  по  амортизацг i активу  в  формг  права  користування . 

Орендарг  також  повиннг  будуть  переоцгнювати  зобов'язання  з  оренди  при  настаннг  певноi подг1(наприклад , змгнг  
тергигнгв  оренди , змгнг  майбутнгх  орендних  платежгв  в  результатг  змгни  гндексу  або  ставки , що  використовуються  
для  визначення  таких  платежгв). Y6inьwocri випадкгв  орендар  буре  араховувати  суми  переоцгнки  зобов'язання  
з  оренди  в  якостг  кори ryвання  активу  в  формг  права  користування . 

Порядок  облгку  для  орендодавця  вгдповгдно  до  МСФЗ  16 практично  не  эмгнюеться  в  поргвняннг  з  дгючими  в  
даний  момент  вимогами  МСБО  17. Орендодавцг  будуть  продовжувати  класифгкувати  оренду , використовуючи  тг  
ж  принципи  класифгкауг i, що  i в  МСБО  17, видгляючи  при  цьому  два  види  оренди: операцгйну  та  фгнансову . Кргм  
цього , МСФЗ  16 вимагае  в iд  орендодавцгв  i орендаргв  розкрипя  бгльшого  обсяry гнформацг1 в  поргвняннг  з  
МСБО  17. 

МСФЗ  16 набувае  чинностг  для  ргчних  пергодгв , що  починаються  1 сгчня  2019 року  або  пгсля  угеi дати . 
Допускаеться  застосування  до  цгеi дати , але  не  рангше  дати  застосування  органгзацгею  МСФЗ  15 «Выручка  за  
договорами  з  клгентами ». Орендар  мае  право  застосовувати  даний  стандарта  використанням  ретроспективного  
пгдходу.або  модифгкованого  ретроспективного: гiiдходу. Перехгднг  положення  стандарту  передбачають  певнг  
звгльнення . 	 , 

В  даний ~час  Компангн fоугнюе  вплив  МСФЗ  16 i плануе  застосуватиновий  стандарт  на  вгдповгдн .у  дату  набрання  
. ЧИННОСП. 	 у 	 - 

М̀СФЗ  17 "Cmpaxoei контракты" 	 .. 

МСФЗ  1.7У; новий  стандарт  фгнансовог  звгтносп  для  договоргв  страхування , який  розглядас  питания  визнання  ir; :ч  
оцгнки, подання  та  розкрипя  гнформацгг. МСФЗ  17 замгнитб  МСФЗ  4 "Страхов i контрактй", який  був~випущаний  в  
2005 рощ. МСФЗ  17 застосовуеться  до  вах  видгв  договоргв  страхування  (страхування  жипя  г  страхування, 
вгдмгнне  вiд  страхування  жипя , пряме  страхування  i перестрахування ) незалежно  вiд  виду  органгзацг i, яка  
випускае  Гх, а  також  до  певних  гарантгй  та  фгнангявих  гнструментгв  з  умовами  дискрецгйног  участг. С  кглька  
виняткгв  зг  сфери  застосування . 

МСФЗ  17 набувае  чинностг  для  звгтних  пергодгв , якi починаються  з  1 сгчня  2021 року  або  пгсля  цгег  дати, при  
цьому  вимагаеться  надавати  поргвняльну  гнформацгю. Допуасаеться  дьстрокове  застосування  за  умови, що  
органгзацгя  також  застосовуе  МСФЗ  9 та  МСФЗ  15 на  дату  першого  застосування  МСФЗ  17 або  рангше. Даний  
стандарт  не  застосовний  до  Компангг . 

Поправки  до  МСФЗ  2 пПлатгж  на  основг  акцгйы  - х  Кпасифгкацгя  i оценка  операцгй  з  выплат  на  основг  акцгйя .  

Поправки  розглядають  три  основних  аспекти: вплив  умов  переходу  прав  на  оцгнку  операцгй  з  виплат  на  основ i 
акцгй  з  розрахунками  грошовими  коштами ; класифгкацгя  операцгй  з  виплат  на  основг  акцгй  з  умовою  розрахункгв  
на  нетто-основг  для  зобов'язань  з  податку , утримуваного  у  джерела ; облгк  змгни  умов  операцгг  з  виплат  на  

основ  акцгй, в  результатг  якого  операцгя  перестав  класифгкуватися  як  операцгя  з  розрахунками  грошовими  
коштами  i починае  класифгкуватися  як  операцгя  з  розрахунками  пайовими  гнструментами . 

При  прийняттг  поправок  органгзацг i не  зобов 'язанг  перераховувати  гнформацгю  за  попереднг  пергоди , про?е  
допускаеться  ретроспективне  застосування  за  умови  застосування  поправок  щодо  всгх  трьох  аспектгв  i 
дотримання  гнших  критерг1в. Поправки  набувають  чинностг  для  ргчних  пергодгв , що  починаються  1 сгчня  2018 
року  або  пгсля  цiе? дати. Допускаеться  дострокове  застосування. Поправки  не  матимуть  впливу  на  фгнансову  
звгтнгсть  Компанг i. 

Поправки  до  МСФЗ  4 «Страховi контрактии  - Застосиеання  МСФЗ  9 кфгнансовг  гнстрименпгив  разом  э  
МСФЗ  4 ггСтрахоег  контракты ,,.  

Данг  поправки  усувають  проблеми , що  виникають  у  зв'язку  is застосуванням  нового  стандарту  за  фгнангдвими  
гнструментами , МСФЗ  9, до  впровадження  МСФЗ  17 пДоговори  страхування », який  замгнюе  МСФЗ  4. Поправки  
передбачають  двг  можливостг  для  органгзацгй , що  випускають  договори  страхування : тимчасове  звгльнення  вiд  
застосування  МСФЗ  9 i метод  накларення . 
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Поправки  набувають  чинностг  для  ргчних  пергодгв, що  починаються  1 дчня  2018 року  або  пгсля  цгеi дати. 
Поправки  не  матимуть  впливу  на  фгнансову  звгтнгсть  Компангг. 

Поправки  до  МСФЗ  10 «Консолгдоеана  фгнансоеа  зегтнгсть» та  МСБО  28 с1нвестицгг  в  acouiйoeaнi компангг  
та  спгпьнг  пгдприемства» - Продаж  або  енесок  актиеге  мiж  гнеестором  та  асоигйованою  компангею  чи  
спгльним  пгдприемстеом .  

Поправки  розглядають  протиргччя  м iж  МСФЗ  10 i МСБО  28, в  частинг  облгку  втрати  контролю  над  дочгрньою  
компангею , яка  продаеться  асоцгйовангй  компангг  або  спгльному  пгдприсмству  або  вноситься  в  них. Поправки  
роз'яснюють , що  прибутки  чи  збитки, як i виникають  в  результатг  продажу  або  внеску  активгв , що  представляють  
собою  бгзнес , зг  дно  з  визначенням  в  МСФЗ  3, в  угодг  мiж  гнвестором  i його -асоцгйованою  компангею  чи  спгпьним  
пгдприемством , визнаються  в  повному  обсязг. Однак  прибутки  чи  збилм , як i виникають  в  результатг  продажу  
або  внеску  активгв , якi не  становлять  собою  бгзнес , визнаються  тгльки  в  межах  часток  участг , наявних  у  гнших, 
нгж  компангя  гнвестора  в  асоцгйовангй  компангi чи  спгльному  пгдприемствг . 	 - 

Рада  з  МСФЗ  вгдклала  дату  вступу  в  силу  цгеi поправки  на  невизначений  термгн, але  дозволяеться  дострокове  
застосування  перспективно. 

Поправки  до  МСБО  40 гг1неестиигйна  нерихомгстьд .  

Поправки  уточнюють  порядок  переведення  об'екпв  нерухомостг  до  категоргi гнвестицгйно i нерухомостг  або  з  неi. 
Переведення  здгйснюеться  тодг  i тгльки  тодг , коли  мае  мгсце  фактична  -змгна  характеру  використання  об'екта  -
тобто  коли  актив  починае  або  перестав  вгдповгдати  визначенню  гнвестиугйног  нерухомостг  i при  уьому  е  доказ  
змгни  характеру  його  використання . Змгна  намгргв  кергвниутва  щодо  активу  сама  по  собг  нее  пгдставою  для  його  
переведення  в  гншу  категоргио. Переглянутг  приклади  факторгв , як i доводять  змгну  характеру  використання  
активу, як i Рада  включила  до  змгнену  редакцг i МСБО  40, не  е  вичерпними  - тобто  можпивг  й  iнwi форми  доказгв, 
що  дають  пгдстави  для  переведення  активу . 

Поправки  набувають  чинностг  для  ргчних  пергодгв , що  починаються  1 сгчня  2018 року  або  пгспя  цгеi даты. 
Дострокове  застосування  допускаетъся . Поправки  не  матимуть  впливу  на  фгнансову  звгтнгсть  Компанг i. 

.,, Тлумачення  КТМФЗ  22 ггОперацгг  е  гноземнгй  валютгг  аеансоег  платежгж   

Тлумачення  уточнюе , як  визначити  дату  угоди  для  целей  визначення  обмгнного  курсу , що  використовуеться  для  
перерахунку  операцгг  в  гноземнгй  валютг  в ~тйх  вип'адйах , коли  пгдприемство  платить  або  отримуе  деякучастину `-
або  всю  суму  гноземноi ваггюти  авансом , при ,первгсному  визнаннг  вгдповгдного  активу, витрат  або  доходгв . 

Тлумачення  стверджуе, гцо  дата  угоди, з  метою  ;визначёння  обмгнного  курсу, що  використовуеться  для  ` 
переракунку  вгдповгдного  активу , витратуабо:доходгв?(або ~гх,нчастини) при  первгсному  визнаннг , е  бгльш  рання  
Датд  Х1,3: 	 .' 	 у   

дати  первгсного  визнання  авансового  платежу  гза  немонетарним  активом  або  немонетарним  
зобов'язанням ; а  також 	 . 

дати , коли  актив, витрати  або  дохгд  (або  IХ  частина), визнаеться  у  фгнансовгй  звгтностг . 

Тлумачення  вступае  в  силу  для  ргчних  пергодгв, що  починаються  1 сгчня  2018 року  або  пгсля  цгег  дати. 
Дострокове  застосування  допускаеться . Поправки  не  матимуть  впливу  на  фгнансову  звгтнгсть  Компанг i. 

Тлумачення  КТМФЗ  23 иНееизначеностг  щодо  облгку  податку  на  прибуток».  

У  випадках  вгдсутностг  ясное  i щодо  вимог  податкового  законодавства  стосовно  riei чи  гншоi операцгi або  до  
конкретних  обставин  основним  е  наступний  критергй : чи  висока  ймовгрнгсть  того, що  податковий  орган  
погодиться  з  тим  трактуванням  податкових  вимог, яке  вибрала  компангя . 

Якщо  вгдповгдь  позитивна , то  компангя  вгдобразить  у  фгнансовгй  звгтностг  ту  ж  суму , що  i у  -податковгй  звгтностг  i 
розгляне  необхгднгстъ  розкрипя  гнформацг i про  гснування  невизначеностг . Якщо  вгдповгдь  негативна , то  сума, 

вгдображена  у  фгнансовгй  звгтностг , буде  вгдргзнятися  вгд  суми  в  податковгй  декларауг i, оскгльки  вона  
оцгнюетьсязурахуванням  наявноi невизначеностг . 	 - - 	 . - - 

Для  вгдображення  14е1 невизначеностг  використовуеться  один  з  наступних  двох  методгв  оцгнки , в  залежностг  вiд  
того, який  з  них  дозволить  з  бгльшою  точнгстю  передбачити  результат  виргшення  невизначеностг : 

- метод  найбгпьш  гмовгрног  суми ; або  
- метод  очгкуваног  вартьстг. 

Роз'яснення  також  вимагае , щоб  тг  судження  i оцгнки , якi були  сформованг  компангею , були  переглянутг  в  разг  
змгни  фактгв  i обставин  - наприклад, внаслгдок  подапroвоi перевгрки  або  дгй, вжитих  податковими  органами , 
наступних  змгн  податкових  правил, або  пгсля  закгнчення  термгну , протягом  якого  податковий  орган  мае  право  
перевгрити  правильнгсть  обчислення  податку. 
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Тлумачення  застосовуеться  до  ргчних  пергодгв, що  починаються  1 сгчня  2019 року  або  пгсля  цгеi дати, 
дозволяеться  дострокове  застосування. В  даний  час  Компангя  оцгнюе  вплив  застосування  Тлумачення  на  
фгнансову  эвгтнгсть . 

пЩоргчнг  удосконалення  МСФЗ  (цикл  2014 - 2016 рокге). 

МСФЗ  1 пПерше  застосування  МСФЗ».  

До  МСФЗ  1 були  внесенг  змгни, щоб  випучити  короткостроковг  звгпьнення  вiд  застосування  вимог  МСФЗ, що  
стосуються  МСФЗ  7 «Фгигансовг  гнструменти : розкрипя  гнформацгг», МСБО  19 сВиплати  працгвникам» та  МСФЗ  
10 пКонсолгдована  фгнансова  звгтнгсть». Цг  короткостроковг  звгпьнення  стали  бгльш  незастосовнг  i були  доступнг  
для  пгдприемств  у  звгтнг  пергоди , якi вже .закгнчилися . Ця  поправка  набирав  чинностг  для  эвгтних  пергодгв, що  

1 сгчня  2018 року  або  пгсля  yiei дати. 

МСФЗ  28 пlнeecmuuii е  acouiйoeaнi компанТг  та  спгльнг  пгдприемстеал .  

Поправки  уточнюють , що  органгзацгг  венчурного  капгталу  або  взаемний  фонд, траст  i подгбнг  пгдприемства  (в  
тому  числе  гнвестицгг, пов'язанг  зг  страховими  фондами) можуть  еибрати ; як  облгковувати  свое  гнвестиугг  в  спгльнг  
пгдприемстаа  таасоцгйованг  компанг1 - за  справедливою  вартгстю  або  за  методом  участг  в  капгталг . Поправка  
також  пояснюе, що  вибгр  методу  для  кожное  гнвестицгг  повинен  бути  зроблений  на  дату  первгсноге  визнання . 

Це  щоргчне  удосконалення  повинно  застосовуватися  ретроспективно  для  пергодгв  починаючи  з  1 сгчня  2018 
року  або  пгсля  цгег  дати. 

Удосконалення -не  матимутъ  впливу  на  фгнансову  звгтнгстъ  Компангг. 	 - 

пЩоргчнг  удосконалення  МСФЗ  (цикл  2015- 2017 рокге). 	 - 

МСФЗ  3 «Об'еднання  бгзнесул .  

1нодг  суб'ект  господарювання , який. е  учасником  у  спгльнгй  операцгТ  (як  визначёно  в  МСФЗ  11 пСпгльна  4. 
дгяльнгсть»), отримуе  контроль  над  цгею  спгльною  операцгею ~Поправка  до  МСФЗ  3 пояснюе, що  якщо  i коли  
суб'ект  господарювання " згодом"отримае  контроль , вгн''проё'од~ть  пёрёоцгнку  своег  яолишньог  астки  в  спiльнiй  
операцгг  на  дату  придбання . Суб'ект  господарювання  визнае ,будь-яку  ргзницю  мгж='справедливою  вартстю  на  
дату  придбання  спгльног  опёрацг1 та  попередньою  балангдвою  вартгстю ;як  пр'ибуток  або  збиток. 

. 
п  Це  удосконалення  набувас  чинностг  ц1ля  пергодгв, що  починаються  1 сгчуя:2019 року  або  пгсля  цгс1 дати  

д 	 дозвопяеться  дострокове  застосування. Поправки  повиннгзастосовуватися  перспективно. -  

МСФЗ  11 ггСпгльна  дгяльнгсты  ) 	 ' 

Удосконалення  до  МСФЗ  11 стосуеться  сипуацгй , коли  суб'ект  господарювання  е  стороною  спгльног  угоди, яка  е  
спгльною  операцгею  (як  визначено  в  МСФЗ  11) - але, що  важливо, не  мае  спгльного  контролю  над  спгльною  
опёрацгею  - i згодом  отримуе  спгльний  контроль. Ця  поправка  розяснюе , що  якщо  i коли  суб'ект  господарювання  
згодом  отримае  спгльний  контроль , вiн  не  повинен  переоцгнювати  частку, яку  вгн  утримував  рангше. 

Цг  поправки  набувають  чинностг  для  пергодгв, що  починаються  1 сгчня  2019 року  або  пгсля  yiei дати, 
дозволяеться  дострокове  застосування. Поправки  повиннгзастосовуватися  перспективно. 

МСБО  12 «Податки  на  прибутокл . 	 - 

У  деяких  юрисдикцгях  сума  зобов'язання  з  податку  на  прибуток, що  сплачуеться  суб'ектом  господарювання, 
залежить  вiд  дивгдендгв, виплачених  впасникам  гнструментгв  капгталу . В  поправуг  до  МСБО  12 уточнюеться , що  
податковг  наслгдки  (якщо  такг  е) дивгдендгв  (тобто  розподгл  прибутку  впасникам  гнструментгв  капгталу  
пропорцгйно  гх  часткам) повиннг  визнаватися : 	 - 

одночасно  з  визнанням  зобов'язання  сплатити  такг  дивгденди; i - 

• у  складг  прибупry або  збитку , гншого  сукупного  доходу  або  звгту  про  змгни  у  власному  капгталг , в  
залежностг  вiд  того, де  суб'ект  господарювання  в  минулому  визнавав  операц  i або  поди, якi згенерували  
накопичений  прибуток, з  якогвиплачуються  дивгденди. 

Це  удосконалення  застосовуеться  до  пергодгв, якi починаються  1 сгчня  2019 року  або  пгсля  цгеi дати, 
дозволяешься  дострокове  застосування. Удосконалення  застосовуеться  на  дату  початку  самого  раннього  
представленого  поргвняпьного  пергоду  або  пгсля  yiel дати. 
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На  кгнець  звгтного  пергоду  

Чиста  балансова  вартгсть: 
На  1 сгчня  
На  кгнець  звгтного  пергоду  
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МСБО  23 ггВитрати  на  позикш,.  

Поправка  до  МСБО  23 пояснюе, що  коли  квалгфгкований  актив, що  фгнансуеться  за  рахунок  спецгальних  
запозичень , стае  готовим  до  використання  або  продажу, витрати  на  позики, понесенг  за  спецгальними  
запозичемнями , бгльше  не  можуть  бути  капгталгзованг  як  частина  вартостг  цього  квалгфгкованого  активу.:Апе  цг  
запозичення  стають  частиною  пулу  позик, запозичених  для  загальних  потреб. Тему  з  цеi дати  ставка, яка  
застосовуеться  до  цих  запозичень, включаеться  до  визначення  ставки. капiталiзацг(, яка  застосовуеться  до  
позиковик  коштгв , запозичених  для  загальних  потреб, для  уiлей  параграфу  14 МСБО  23. 

Поправка  до  МСБО  23. застосовуеться  до  nepiogiв, що  починаються  1 сгчня  2019 року  або  пгсля  yiei дати, 
дозволяеться  дострокове  застосування . Суб'екти  господарювання  зобов'язанг  застосовувати  ую  поправку  лише  
до  витрат  на  позики, понесених  на  початок  ргчного  звгтного  пергоду , коли  поправка  вперше  застосовуеться , або  
пгсля  цгеi дати. 

6. НЕМАТЕР1АЛЬН1 АКТИВИ  

31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту) 

тис. грй. 

 

тис. грн. 
Первгсна  вартгсть: 
На  1 сгчня  
Надходження  
Вибупя  
На  кгнець  звгтного  перiоду  

8 498 
2 446 

  

8 201 
810 

(513) 
8 498 10 944 
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7. ОСНОВН13АСОБИ  

	

Передана- 	 Незавершенг  

	

льне 	Офгсне  Трахспортхi Iиwi основиг 	капгтапьнг  
Земля 	будгвлг  обпаднання  обпаднання 	засоби 	засоби  гнвестицгт 	Разом  

тис. грН. 	тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 

Первгсна  варпсть  
або  оцгнка: 

На  1 сгчня  2016 року 	361 	168 з01 	3 753 990 	7 168 	145 054 	92886 	2о  s3s 	а  18в  5ss 
Надкодження 	 3 896 	123 508 	1 295 	 а1 	1а  902 	48 693 	-196 335 
ВИ6упЯ 	 - 	(289) 	(297) 	(51) 	(4 023) 	(843) 	 - 	(5 503) 

ДОоЦгнка 	 572 	278 332 	4208296 	4 261 	812 587 	85 180 	 - 	5 389 228 
Уугнка 	 (18 413) 	(239 971) 	(815) 	(473) 	(15 613) 	 - 	(275 285) 
Рекпасифгкацгя 	 - 	 - 	 16 	 - 	(16) 	 - 	 - 

На  31 грудня  2016 року 	933 	431 827 	7 845 526 	11 874 	953 186 	180 496 	69532 	9493374 
Надходження 	 1з  s7s 	233108 	1 524 	в  о77 _. 	2з  зв9 	315 078 	594 755 
Вибупя 	 - 	- 	(295): 	(1465) 	(63) 	(15 165) 	(1 126) 	(349 976) 	(368 090) 

Дооугнка 	 - 	 - 	 - 	 - 
Уцгнка 	 - 	 - 	 - 	 - 
Рекпасифгкацгя 	 - 	(25) 	 - 	 25 	 - 

На  31 ГруДНЯ  2017 року 	933 	445 086  - 8077169 	13 335 	946 096 	202 784 	34 634 	9 720 039 

Знос  та  знецгнення: 
На  1 сгчня  2016 року 	 - 	(12 356) 	(1 742 996) 	(5 172) 	(125 192) 	(42 180) 	 - 	(1 927 896) 

Амортизаугя  за  рiк 	 - 	(7 999) 	(149 866) 	(2 0о1) 	(17 6а0) 	(12 6в1) 	 - 	(19о  1а7) 
Вибупя 	 - 	24 	125 	 40 	2867 	,462 	 - 	3518 

Дооцгнка 	т 	 - 	(21 087) 	-(2 302 053) 	(1 264) 	(777 179) 	(5816).. 	- 	(3 160 099) 
Чцгнка  " 	 - - 	2 225 	'98 666 	656 	411 ' 	5 085 	 - 	1.107 043 
Рекпасифгкацгя ' . 	 _ 	 - 

На `31 грудня 2016 року 	 (39 193) (4096 124) 	"(774i) 	(91673з) 	(107 830) 	 (5167621) 

~ Амортизацгязаргк  	- 	(6565) 	(175 812) 	̂:(2392) 	(1о 776) z (14 88) ?; р. 	. 	. 	(213 413) 
Вибупя  - 	 - 	28 	777 	53 	14488 	872 	- - 	16218 
Дооцгнка 	 - 	 - 	 - 	 - 
Уцгнка 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
Рекпасифгкацгя 	 з 	 (з) 

На  31 грудня  2017 року 	- 	(4В  727) (а  271 1 ss) 	(1о  080) 	(91 з  о21) 	(121 в29) s 31 64 816 
чистабалансова  

варпсть: 
На  1 сгчня  2016 рОку  	361 	155 945 	2 010 994 	1 996 	19 862 	50 706 	20 839 	2 260 703 

На  31 грудня  2016 року  	933 	392 634 	3 749 402 	4 133 	36 453 	72 666 	69 532 	4 325 753 

На  31 грудня  2017 року 	933 	396 359 	3 806 010 	3 255 	33 077 	80 955 	34 634 	4 355 223 

Переоцгнка  основнихзасобгв  

Станом  на  01 жовтня  2012 року  основнг  засоби  оцгненг  незалежною  професгйною  компангею  — оцгнювачем  
ТОВ  "Унгверсальна  консалтингова  група" (Ки(в; Укра1на), з  використанням  ринково1 вартостг  обо  амортизованог . 
вартостг  эамгщення  щодо  тих  виробничих  активгв , для  яких  не  гснуе  активного  ринку. 

Станом  на  01 квгтня  2016 року  основнг  засоби  оугненг  незалёя(ною  професгйною  компангею  - оцгнювачем  
ТОВ  ЕА'УКРКОНСАПТ » ( код  СДРПОУ  31502604, м. Одеса, Укра1на), з  використанням  ринково1 вартостг  обо  
амортизованог  вартостг  замгщення  щодо  тих  виробничих  активгв , для  яках  не  гснуе  активного  ринку. 

Активи , що  переданг  в  якостi забезпечення  

Впаснг  основнг  засоби  балансовою  вартгстю  377751 тис. грн. були  закладенг  як  забезпечення  банкгвських  
кредитгв  (на  31.12.2016 року  —301 737 тис.грн.) (див. Примгтку  19). Компангя  не  вправе  закпадати  дан  активи  в  
забезпечення  гнших  позик  обо  продавати  гх  гншим  особам . 
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Компангя  використовуе  в  своей  дгяльностг  повнгстю  зношеннг  основнг  засоби  первгсною  вартгстю  742 768 тисяч  
гривень  (31 грудня  2016 р. - 556 154 тисяч  гривень ). 

Вгдповгдно  до  плану  закупгвель  з  гнвестицгйног  програми  Компангя  плануе  витратити  на  закупгвлю  або  
впровадження  основних  засобгв  у  2018 роцг  кошти  на  суму  206 236 тисяч  гривень  без  ПДВ. 

8. IНШI Ф1НАНСОВ1 аНВЕСТИЦ11 

31-12-2017 	31-12-2016 
(без  аудиту) - 

тис. грн. 	 тис. грн. 
Поточнг  фгнансовггнвестицгг  (рядок  1160) 	- 
Довгостроковг  фгнансовг  гнвестицгг  (рядок  1035) 190 205 211 998 ' 
1ншгфгнансовг  гнвестицГГ, разом  190 205 211 998 

1ншг  фгнансовг  гнвестицгг  у  складг  довгострокових  фгнансових  гнвестицгй  представленг  наступним  чином: 

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту) 

1нвестицГг  угримуванг  до  погашення, за  амортизованою  вартгстю  
тис. грн. тис. грн. 

Облггацг1 ТОВ  пЛД-ПЕРСПЕКТИВА» (i) 5 490 - 
06niraцii ПАТ  "Одесаобпенерго " (Н) 63 998 51 868 
O6niraцi ПАТ  "Кгровоградобпенерго " (iii) 15 635 11 011 

,_ 85 123 62 879 
1нвестьгцГг, доступнг  для  продажу, за  справедпивою  вартгстю: 1 
1нвестицгйнг  с8ртифгкати , що  котируються  на  ринку  цгнних  патергв  (iv) - 	66 801 91а733 
Акцгf, щокотируються  на  ринку  цiнних  патергв  (v) 	 ^^  20 185 _,р  38,900. 

86986  130633 
1нвестиц f(, доступнг  для  продажу, за  собгвартгстю : ' 
Дольовг  фгнансовг  гнструменти , що  не  котируються  на  ринку  цгнних  
патергв '(vi) 18 096 16 486 

18 096 18 486 

1ншг  фгнансовг  гнвестиц fг  разом  190 205 211 998 

(1) 06nireцii ТОВ  «ЛД-ПЕРСПЕКГИВА» 

У  2017 рруг  Компангя  придбала  10915 штук  oбnirayiй  ТОВ  пЛД-ПЕРСПЕКТИВА» номгнальною  вартгспо  
500 гривень  кожна  i строком  o6iry до  24 квгтня  2022 року. Вгдсопroва  ставка  складае  15% ргчних. 

(11) 06niraцfi ПАТ  «Одесаобпенерго» 

У  2016 - 2017 роках  Компангя  придбала  66 121 штук  облггацгй  ПАТ  "Одесаобпенерго " сергГ  В  номгнальною  
вартгстю  1000 гривень  кожна  i строком  o6iry до  01 березня  2022 року. Вгдсоткова  ставка  за  7584 вгдсотковг  
пергоди  складае  19 % ргчних, за  85 - 96 вгдсотковг  пергоди  - 20% ргчних, за  97-108 вгдсотковг  пергоди  - 22% 
ргчних. 	- 	 . 

(111) 06nirayii ПАТ  «Кгровоградо6ленерго» 

У  2015-2017 роках  Компангя  придбала  15 450 штук  облггацгй  ПАТ  "Кгровоградо6ленерго" сергГ  С  номгнальною  
вартстю  1000 гривень  кожна  i строком  o6iry до  09 березня  2025 року. Вгдсомова  ставка  за  28 вгдсотковий  
пергод  гмладае  17 °/о  ргчних, за  29- 32 вгдсотковг  пергоди  - 20% ргчних, за  33 -36 вгдсотковг  пергоди  - 22°/о  
ргчних. 

(1V) 1нвестицгйнг  сертифгкати , що  котируються  на  ринку  цгнних  папергв  

1нвестицгйнг  сертифгкати  гмладаються  з  безпроцентних  гнвестицгйних  сертифгкатгв , якг  вгльно  торryються  на  
ринку  цгнник  папергв . Вони  оцнюються  за  справедливою  вартгстю, а  нереалгзованг  прибуток  або  збиток  
визнаються  в  гншому  сукупному  доходг . 
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(V) АкцГг, що  котируються  на  ринку  цгнних  папергв  

АкцгГ, що  котируються  на  ринку  цгнних  патергв  оцгнюються  за  справедливою  вартгыю, а  нереалгзованг  прибуток  
або  збйток  визнаються  в  гншому  сукупному  доходг . Вони  скпадаються  з -акцгй: 

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 
ПАТ  нЕнергопостачальна  компангя "МиколаГвобленерго" 6 565 5 809 
ПАТ  "Хмельницькобленерго " 14 780 
ПАТ"ЕК  Одесаобленерго" 13 584 18 238 
ПАТ  "Кiровофобленерго" 7 13 
ПАТ  "ЕК  1Херсонобленерго" 29 60 

Акцгi, що  котируються  на  ринку  цгнних  патергв  разом  20 185 	.. 38 900 

(V1) Дольовг  фгнансовг  гнструменти, що  не  котируються  на  ринку  цгнник  патергв  

Дольовг  фгнансовг  гнструменти , що  не  котируються  на  ринку  цгнних  патергв  оцгнюються  за  первгсггою  вартгстю  з  
урахуванням  збиткгв  вгд  зменшення  корисностг . Вони  аиадаються  з: 	 _ 

31-12-2017 

 

31-12-2016 
(без  аудиту ) 

   

ПАТ  "Пгвденна  генеруюча  компангя " 

ВАТ  "Туристгмний  комплекс  "Черемош" 

9. ЗАПАСИ  

- 31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. тис. грн. 
Матергали  для  передавального  обладнання  - 	16 755 17 475 
Запаснг  частини  до  виробмичого  обладнання  - 	5 718 4 868 
Паливо  5 555 3 942 
Будгвельнгматергали  588 141 
Товари  17 14 
1ншг  запаси  9 248 5 419 
Запаси, разом  (рядок  1100) 	. 37 881 31 859 

10. 	ДЕБ1ТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАН 1СТЬ  ЗА  ПРОДУКЦ1Ю, ТОВАРН, РОБОТИ, ПОСЛУГИ  

" 31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту) 

тис. гри. тис. гри. 
Дебгторська  заборговангсть  за  поставку  i транзит  епектроенерггi 152 625 103 618 
Дебгторська  заборговангсть  за  реактивну  енерггю  734 950 
1нша  дебгторська  заборговангсть  1 008 81 
Резерв  пгд  сумнгвну  заборговангсть  (32 415) (17 608) 
Дебгторська  заборговангсть  за  продукцгю, товари, роботи, 
послуги, разом  (рядок  1125) 122 152 87 041 
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gani наведено  аналгз  по  термгнах  торговельног  дебгторсько f заборгованостг  станом  на  31 грудня: 

31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. 

 

тис. грн. 
0-9о  днгв  
91-180 днгв  
181-365 днгв  
Понад  1 ргк  
Резерв  пгд  сумнгвну  заборговангсть  
Разом  

89 649 
18 548 

9 274 
37 096 

(32 415) 

 

60 219 
12 751 
6 244 

25 435 
(17 608) 

122 152 

 

87 041 

Ефективна  вгдсотвова  ставка  щодо  дебгторсько) заборгованостг  за  товари, роботи, послуги  на  31 грудня  2017 
31 грудня  2016 рокгв  доргвнюе  нулю. 	 - 	 - 

У  звгтному  nepioдi за  кредитами , взятими  в  украгнських  банках  (примгтка  19), у  заставг  перебувають  майновг  
права  на  кошти, отриманг  вгд  дебгторгв , на  загальну  суму  450 000 тисяч  гривень  (31 грудня  2016 року  — нуль  
гривень). 

Дебгторська  заборговамгсть  за  поставлену  електроенерггю  за  видами  споживачгв, представлена  наступним  
чином: 

	

31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту)  

тис. грн. 	 тис. грн., г  
Фгзйчнг  особи 	-- 	 .'114 946 	 В9 644 
Комунальнг •.пгдприемства  , 	 21 662 	 22 663 ' 
Бюджетнг  та  мунгципальнг ,органгзацгi 	 3 234 	 3 499 
Промисловгсп , 	 - 	,. ., 	 9 550 	 , 	5 965, н  
Сгльськегосподарство 	 298 	 - 213+ 
1ншг 	 2 935 	 1 634  
Разом 	 152 825 	 103 618 

ДЕБ1ТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАН 1СТЬ  ЗА  РОЗРАХУНКАМИ  3 БЮДЖЕТОМ  

31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. 

 

тис, гри. 
Податок  на  прибуток  до  вгдшкодування 	 - - 	 6 939 
1ншг  подапм  до  вгдшкодування 	 140 	 340 
Дебгторська  заборговангсть  за  розрахунками  з  бюджетом , 
разом  (рядок  1135) 	 140 	 - 	7 279 

1НША  ПОТОЧНА  ДЕБ1ТОРСЬКА  ЗАБОРГОВАН 1СТЬ  

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

 

тис. грн. 	 тис. грн. 
Довгострокова  дебгторська  заборговангсть  (рядок  1040) 	 6 627 	 6 826 
Поточна  дебгторська  заборговангсть  (рядок  1155) 	 314 043 	 251 909 
1нша  дебгторська  заборговангсть , разом 	 320 670 	 258 735 

Фiнпнсовп  звiтнгсть  ЗА  рiк, що  зпкiнчився  31 гсудня  2017 соку  
стр.36 



Приватне  акцгонерне  товариство  «Енергопостачальна  компангя  Житомиробленерго» 

Примгми  до  фгнансовог  звгтностг  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

Поточна  дебгторська  заборговангсть  на  31 грудня  2017 року  представлена  насгупним  чином: 

31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. 	 тис. грн. 
Розрахунки  з  пов'язаними  особами  (1) - 	 285 584 
Розрахунки  за  операцгйною  оренрою  з  iнiыими  особами 	 128 
Розрахунки  за  реалгзованими  фгнансовими  гнвестицгями 	 26 764 
Розрахунки  за  соцгальним  страхуванням 	 521 
1нша  поточна  заборговангсть  (11) 	 1 046  
1нша  поточна  дебгторська  заборговангсть, разом  (рядок  1155) 	 314 043 

(1) Розрахунки  з  пов'язаними  особами  

В  2016 poyi Компангя  за  договором  поруки  (Договгр  "Про  покпадення  боржником  виконання  обов'язку  на  гншу  
особу" вiд  09 листопада  2016 року) сплатила  заборговангстъ  ТОВ  "ВС  Енерджг  1нтернейшнл  Украiна" перед  ПАТ  
"Альфа-Ванк'кза  Договором  про  вгдкрипя  кредитно? лiнii №19-МВ/12 вгд  04 липня  2012 року  у  сумг  9 млн; 
доларгв  США. Позика  привязана  до  гноземноi валюти  (допар  США) та  перерахоёуеться  по  курсу  НВУ  на  звгтну  
дату. Позика  не  мае  забезпечення  та  оцгнюеться  за  недисконтованою  собгвартгстю . 

(11) 1нша  поточна  дебгторська  заборговангсть  

1нша  поточна  дебгторська  заборговангсть  облгковуються  за  первгсною  вартгстю  з  урахуванням  збиткгв  вiд  
зменшення  корисностг . 

Розрахунки  з  ТОВ  «ВС  Енерджг  1нтернейшнл  Укра)на> проводяться  на  пгдставг  Договору  про  уточнення  порядку  
розрахункгв  вiд  03.02.2017 р, та  передбачають  компенсацгю  ycix документально  пгдтвёрджених  витрат  за  
кредитним  договором  №  76-МВ/16 вгд  09.11.2016 р. 	 - 

 

31-12-2017 

 

31-12-2016, 
(без  аудиту)" 

.. 	- 	.. 	- 	.. тис. 
Доходи  за  Договором  про  уточненнягпорядку  розрахункгв  вiд . 	 . 
07.02.2017 р. (рядок  2120) .. 	„ ; 	 ':: 	 14 565 
Витрати  за  Договором  про  уточнення  порядку  розрахункгв  вiд 	 - 
07.02.2017 р 	 (51 758) 
Разом  результат  вiд  операцгй  за  Договором  про  уточнення  
порядку  розрахункгв  вiд  07.02.2017 р. 	 37 193 

 

 

- 'тис. грн. 

(18 333) 

18 333 

	

31-12.2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. 	 тис. грн. 
Вгдсотки  по  кредиту  (рядок  2250) 	 29 163 . 	 3 655 
Курсова  ргзниуя  (рядок  2250) 	 781 . 	 14 660 
Витрати  на  купгвлю  валюти  (рядок  2180) 	 . 96 . 	 14 
Комгсгя  банку  (рядок  2130) 	 73 . 	 4 
Разом  витрати  за  кредитним  договором  №  76-MB116 вiд  
09.11.2016 р. 	 . . 	 37 193 	 18 333 

Доходи  за  Договором. про  уточнення  порядку  розрахункгв  вiд  03.02.2017 р. повнгстю  компенсують  витрати  ва  
кредитним  договором  №  75-МВ/16 вгд  09.11.2016 р. як  у  2016 роцг , так  i у  2017 poyi., що  призводить  -до  
вгдсутностг 'впливу  даних  операцгй  на  фгнансовий  результат  ПАТ  кЖитомиробленергоп  у  2016-2017р.р. 

Ф1НАНСОвА  ЗВ1ТН1СТЬ  3А  Р1К, що  3АК1НЧИВСЯ  З1 ГРУДНЯ  2О17 РОКУ  
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ГРОШ1 ТА  ТХ  ЕКВ1ВАЛЕНТИ  

До  грошових  коштiв  та  (х  еквгвалентгв  Компангя  вгдноситъ  готгвку  в  касг, кошти  на  поточних  рахунках  в  банках  та  
короткостроковг  високолгквгднг  фгнансовг  гнвестицг1, якi вгльно  конвертуються  у  певнг  суми  грошових  коштгв  i якг  
характеризуються  незначним  ризиком  змгни  вартостг. Щодо  грошових . коштгв  на  звгтнг  дати  вгдсутнг  будь-якi 
обмеження  або  обтяження. 

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. тис. грн. 
Рахунки  в  банках  86 580 129 769 
Депозитнграхунки  1 
Грошовг  кошти  в  касг  1 
Грошг  та  Тх  еквгваленти , разом  (рядок  1165) 86 580 129.771 

31-12-2017 31.12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. тис. грн. 
Грошовг  кошти  в  гривнях  86 580 129 771 
Грошовг  кошти  в  гнших  валютах  
Грошг  та  ix еквгваленти , разом  86 580 129 771 

ЗАРЕЕСТРОВАНЙЙ  (ПАЙОВИЙ ) КАП1ТАЛ  

Акцгонерний  капгтал  затвердгкёний , вйпущенглй  i повнгсло  сплачений  - простг  акцгг  (номгнальна  вартгсть ): 

	

Кглькгсть 	Номгнальна 	Заресстровамий  

	

акцгй 	 вартгсть 	 (пайовий) 

	

однгегакцгг 	 капгтал  
тис. штук 	 грн. 	 тис. грн. 

На  1 сгчня  2016 року  122 399 0.25 30 600 
Внески  учасникгв  /(вилучення  капгталу), 
протягом  року  
На  31 грудня  2016 року  122 399 0.25 30 600 
Внески  учасникгв, протягом  пергоду  
На  31 грудня  2017 року  122 399 025 30 600 

Структура  акцгонерного  капгталу  Компангг  представлена  таким  чином : 

31-12-2017 31-12-2016 (без  аудиту) 
Кглькгсть  
акцгй  

частка  
воподгння  

Кглькгсть  
акцгй  

частка  
воподгння  

тис. штук  % тис. штук  
УЗ  Energylnternational N.V. (Нгдерланди ) 92482 75.56°/о  92482 75.56% 
ТОВ  «ВС  Енерджг 1нтернейшнл  Украгна» 
(Украгна) 19159 15.65°/о  19159 15.65°/о  
1ншг  юридичнг  та  фгзичнг  особи  10758 8.79% 10'758 8.79°/о  
Разом  122 399 100.000% 122 399 100.000°/о  

ВСЁ  акцгi мають  номгнальну  вартгсть  0.25 гривнг. Тримачг  простых  акцгй  мають  право  на  отримання  дивгдендгв  по  
мipi (х  оголошення, а  також  мають  право  одного  голосу  на  акцгю. Дивгденди  акцгонерам  оголошуються  i 
затверджуютъся  на  щоргчних  зборах  акцгонергв. 

4 

Фiнпнсовл  эвпнють  ЗА  яос, що  зпюнчився  31 грудня  2017 току  
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Примгтки  до  фгнансовог  звгтностг  
за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

15. КАП1ТАЛ  У  ДООЦ1НКАХ  

Фонд  
переоугнки  
основних  
засобгв  

Фонд  
гнструментгв , 

доступних  для  
продажу  

Разом  

тис. грн. - тис. грн. тис. грн. 
На  1 сгчня  2016 року  1 243 451 2 157) 1 245 608 

Дооцгнка  (уценка) необоротних  активгв  2 068 701 2 068 701 
Вплив  податку  на  прибуток  вiд  переоцгнки  
необоротних  активгв  (365 073) (365 073) 
Перекпасифгкацгя  в  нерозподглений  прибуток  (128 601) (128 601) 
На  31грудня  2016 року  2 818 478 2 157 2 820 635 

Дооцгнка  (уцгнка ) фгнансових  гнструментгв  - (7 951) (7 951) 
Вплив  податку  на  прибуток  вiд  переоцгнки  1 431 1 431 
Кориryвання  капгталу  в  дооцгнках  1 847 1 847 
Перекласифгкацгя  в  нерозподглений  прибуток  (140 893) (z 157) (143 050) 
1ншг  змгни  в  капгталг  (80) (80) 
На  31 грудня  2017 року  2 679 352 - (6 520) 	- 2 672 832 

ДОДАТКОВИЙ  КАП1ТАЛ  

У  складе  додаткового  капгталу  Компангя  вгдображае  вппив  ггпергнфляцг f. Додатковгй  капгтал  сформовано  за  
рахунок  нерозподгленого  прибутку  та  складае  98 491 тис. грн. (2016 р.: 98 491 тис. грн.) 

РЕЗЕРВНИЙ  КАП1ТАЛ  

3ггдно  зг  статутом  Компангя  створюе  резервний  капгтал  у  розмгрг  не  менше  нгж  15,вгдсоткгв  статутного  капгталу. 
Формування  резервного  капгталу  вгдбувалося  шляхом  щоргчних  вгдрахувань  вiд  чистого  прибупryжомпанг f або  
за  рахунок  нерозподгленого  прибутку. Нерозподглений  прибуток,-за  рахунок  якогосформовано  такий  резервний  
капгтал, не  пгдлягае  розподглу  меж  акцгонерами  Компангi. Резервний  капгтал  створюеться  для  покрипя  збиткгв  
Компангi та  гнших  целей  вгдповгдно  до  чинного  законодавства . 
Станом  на  З1грудня  2017 року  резервний  капгтал  складов  5 357 тис. грн. (31 грудня  2016 року: нуль  грн.). 

НЕРОЗПОД1ЛЕНИЙ  ПРИБУТОК  (НЕПОКРИТИЙ  ЗБИТОК) 1 ДИВ1ДЕНДИ  

Залишок  на  1 сгчня  
Чистий  прибуток  (збиток) за  звгтний  пергод  
Дивгденди  

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. 
714 453 
165 037 
(з4 251) 

тис. грн. 
611 964 
(1о  ssz) 
(15 610) 

Видглення  резервного  капгталу  -(5 357) 
Перекласифгкацгя  з  фонду  переоцгнки  основних  засобгв  143 050 128 601 
1ншг  змгни  в  капгталг  222 
Залишок  на  кгнець  пергоду  983 154 - 714 393 

Виплаченг  i оголошенг  дивгденди  
31.12-2017 31-12-2016 

(без  аудиту ) 

 

тис. грн. 	 тис. грн. 
Дивгденди  до  вимати  на  1 сгчня  9 591 8 958 
Дивгденди, виплаченгпротягом  року  (34 786) (14 977) 
Дивгденди , огалошенг  протягом  року  34 250 15 610 
Дивгденди  до  виплати  на  кгнець  пергоду  (рядок  1640) 9 055 9 591 

Фiнпнсовп  звпнють  ЗА  яiк, що  закiнчився  31 гяудня  2017 доку  
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19. КРЕДИТИ  ТА  ПОЗИКИ  

Забезпечений  банкгвський  кредит  

Вгдсоткова  
ставка  

Строк  
погашення  

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

оно  тис. грн. тис. грн. 

на  суму  8750000 USD (1) 1? 27.09.19 245 588 237 920 
Забезпечений  банкгвськийкредит  
на  суму  niмiry 9000000 грн. (11) 13 01.02.21 252 605 244 718 
06niraцii серП  С  (111) 16 23.03.22 5481 5481 
Поворотна  фгнангдва  допомога  (1и  15 31:12.24 	- 129 -126 
Кредити  та  позики  разом  503 803 488 245 
Короткостроковг  кредити  та  позики  
(рядки  1600+1605+1610) 
Довгострокова  кредити  та  позики  
(рядки  1510+1515) 488245 488245 

кредити  та  позики  разом . 468245 488'245 

(1) Забезпечений  банкгвський  кредит  на  суму  8750-000 USD 

Банкгвський  кредит  отриманий  28 вересня  2016 року  вiд  ПАТ  "Державный  ощадний  банк  Украiнй'. Сума  кредиту  
пгдлягае  виплатг  до  27 вересня  2019 року. 

(11) Забезпечений  банкгвський  кредит  на  суму  9000.000 USD 

БаЧкгвський  кредит  отриманий  09 листопада  2016 року  вгд  
до  01 лютого  2021 року. 

Станом  н  31 грудня  2017 року  основнг  засобй  балансовою  
якостг  забезпечень, наданих  Компангею  (31 грудня  2016 
перебувають  гиайновг  права  на  кошти, отриманг  вiд  деб(торгв  
2016 року  - нуль  гривень). 

ПАТ  "Альфа-Банк". Сума  кредиту  пгдлягае  виппатг  

варггстю  372 751 тисяч  гривень  були  використанг  в  
року  - 301 737 тисяч  гривень). Також  у  заставг  
на  загальну  суму  450 000 тисяч  гривень  (31 грудня  

4 
(111) 06nirayPi серГ  С  

На  звiтну  дату  Компангя  виступае  емгтентом  облггацгй  сергi С  (проведена  конвертацгя  серП  В  в  сергю  С). 

Загальна  гнформацгя  - У  2008 рош  Компангя  отримала  право  на  випуск  100000- штук  облггацгй  серП  В  
ноггпгнальною  вартгстю  1'000 гривень  кожна  i термгном  o6iry до  26 вересня  2017 року. Виплата  вгдсоткгв  
проводиться  чотири  рази  на  рiк  протягом  термгну  o6iry облггацгй. Дпявиплат  звгтногопергоду  вгдсоткова  ставка  
склала  17% ргчних. В  червнг  2017 року  кергвництвом  Компангi прийняте  ргшення  про  конвертацгю  облггацгй  серП  
В. Термгном  o6iry до  23 березня  2022 року. 

Забезпечення  - Випуск  облггацгй  Компангi cepii С  забезпечений  договором  поруки  з . ПрАТ  "П1ВДЕННА  
ГЕНЕРУЮЧА  КОМПАН1Я" вiд  02 червня  2017 року  №3-П/2017, зггдно  якого  поручитель  зобов 'язуеться  
здгйснювати  забезпечення  випуску  облггацгй  та  в  повному  обсязг  вгдповгдати  за  виконання  емгтентом  
зобов 'язань  перед  власниками  облггацгй , якг  укпадуть  вгдповгдний  договгр. 

(1V) Поворотна  фгнансова  допомога 	 - 

Поворотна  фгнансова  допомога  отримана  вiд  Поэикодавцгв  для  фгнансування  заходгв, необхгдних  для  
виконання  послугпривднання  об'ектгв  електроенёргетики , та  пгдпягае  поверненню  у  строк  не  бгльше  10 рокгв. 
Ця  поворотна  фгнансова  допомога  облгковуються  за  амортизованою  вартгстю. Бanансова  вартгсть  Грунтусться  
на  поточнгй  вартостг  гз  застосуванням  ефективноi ставки  вгдсотка  в  розмгрг  15о/о. 

31-12-2017 	 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. 

 

тис. грн. 
Довгострокова  заборговангсть , загальна  сума  343 386 
Неамортизований  дисконт  (214) (260) 
Балансова  вартгсть  129 126 

ФiнпнсовА  звiтнють  ЗА  ягк, що  злкгнчився  31 грудня  2017 току  
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20. 3АБЕЗПЕЧЕННЯ  

Забезпечення  включають  забезпечення  виплат  персоналу  Компангi щоргчних  вгдпусток  : 

31-12-2017 	 31.12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. гри. 	 тис. грн. 
Залишок  на  1 сгчня 	 30 139 

	
22 252 

Нарахованоза  рiк 	 40 304 
	

36.705 
Використано  у  звгтному  роцг 

	
(39 368) 
	

(28 818) 

Запишок  на  31 грудня 	 31075 	 30139 

Поточнг  забезпечення  (рядок  1660) 	 - 31075 	 . 30 139 
Довгостроковгзабезпечення (рядок  1520) 
Разом 
	

31'075 	 30139 

Зггдно  результатгв  гнвентаризацгi днгв  невикористаних  вгдпусток  станом  на  31.12.2017 року  заборговангсть  по  
невикористаних  вгдпустках  становить  87 357 днгв, сума  виплат  персоналу  становитъ  25 723 тис. грн., ЕСВ  (22/о) 
становитъ  5 352 тис. грн., загальна  сума  — 31 075 тис. грн. 

21. КРЕДИТОРСЬКА  3АБОРГОВАН 1СТЬ  ЗА  ТОВАРН, РОБОТИ, ПОСЛУГИ . 

- 	 тис, грн. 	 - тис  грн. 
Кредиторська  заборговангсть  за  товари, роботи, послуги , t^ 	ь: 	 2 474 	_ 	 3 158 	- 
Вгдсотки  до  сплати 	 8 524, 	 5 224 
Заборговангсть  за  придбанг  фгнансовг  активи 	 - 	 11 
1ншакредиторськазаборговангсть " 	1249 	 .^.•.'п  935  
Кредвторська  заборговангсть  за  товари, роботы, послуги, 
разом  (рядок  1615)`. 	 - 12`247 	 - 	9 328 

22. 3ОБОВ'ЯЗАННЯ  ПЕРЕД  БЮДЖЕТОМ  

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ),  

тис. грн. 	 тис. грн. 
ПДВ  до  сплати 	 7 281 	 6 086 
Податок  на  прибуток  до  сплати 	 22 028 	 - 
Податок  з  доходу  фгзичних  oci6 до  сплати 	 2,849 	 1919, 
Мгсцевг  та  iнwi податки  до  сплати 	 1 174 	 767 
Зобов'язання  перед  бюджетом , разом  (рядок  1620) 	 33 332 	 8 772 

2з. ЗМIНИ  в  ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ, ОБУМОВЛЕНИХ  Ф1НАНСОВОЮ  Д1ЯЛЬНiСТЮ  

31-12-2016 
(без  аудиту ) 

тис. гри. 	 тис. грн. 
Кредити  та  позики  (примгтка  19) 	 498 193 	 482 638 
Зобов'яэання  перед  власниками  (примгпса  18) 	 9 055 	 9 591 
06niraцii власно1 eмicii (примгтка  19) 	 5 481 	 5 481 
Проценти  за  кредитами  (примгтка  21) 	 8 525 	 5 224 
Поворотна  фгнансова  допомога(примгтка  18) 	 129 	 126 
Разом 	 521 383 	 503 060 

Ф1НАНСОВА  ЗвiтнiСТ63А  Р1К, ЩО  3АК1Н  ЧИВСЯ  З1 ГРУДНЯ  2О17 РОКУ  
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(Продовження) 

О  
т  и 	 _ 	с  
с 	 2 Iu 	I х  т 	 х  Ё 	х  ы  ы 	п  ы 	s т  А  

б  t 
¢ х 	 q 	7 и 	о  т  и 	о т о

0 
т  

0.0 	 ш  'F 	 б  б 	б  .О  с 	О  ая 	б  с 	О  О  У  с 	О  т 	С  т 	С  о  т 	м  т 	С$¢ 	 д   
тис. - 	тис. 	тис. 	тис. 	тис. 	тис. 	тис. 
грн. 	 грн. 	 грн. 	 грн. 	грн. 	грн. 	 грн. 

Залишок  на  
31 грудня  2016 482 638 	- 5 481 	5 224 

      

9 591 126 503 060 

- (34 819) (43) (34 861) 

(956) - (52 491) 
~ - 

- 226 - 226 

Вибупя  грошових  
потокгв  (рядки  3350, 
3355,3360) 	 - 	 - 	 - 
Вибупя  грошових  
потокгв  по  процентам  
(рядок  3360) 	 - 	 - 	(51 535) 
1ншг  надходження  
(рядок  3340) 	 - 
Вибупя  грошових  
потокгв  податку  по  
процентам 	 - 	 - 	 - 	(194) 	- - 	(194) 

Нараховангпроценти 	 - 	- 	- 	54 916 	 956 	 - 	55872 
Нарахування  
дивгдендгв 	 - 	- 	 - 	 34 521 	 - 	34 251 
Змгни , пов'язанг  з  
коливанням  вапютних  
курсгв 	 15 555 	 - 	 (80) 	 - 	 - 	 - 	15 475 
Амортизацгя  дисконту 	 - 	 - 	 - 	 - - 	46 	 46  
Залишок  на 	 .и  
31 грудня  2017 	 498 193 	5 481 	8 525 	t " 	- 	9 055 	 $21383 . 

г  
24. ЧйСТййДОХIД:В1ДРЕАЛ13АЦ11 

2017 2016 
(Без  аудиту ) 

тис. грн. тис. грн. 
Дохгд  вiд  продажу  електроенерггi юридичним  особам  . 2 181 865 	- - 	. 	1 987 041 
Дохгд  вгд  продажу  епектроенерггi фгзичним  особам  867 594 _ 	374 763 
Дохiд  вiд  транзиту  електроенерггi 26 494 26 666 
Дохiд  вiд  реалгзацг) реактивно) енергг1 47 064 49 329- 
Дохгд  вiд  надання  послуг  150 014 37 102 
Чистий  дохгд  вiд  реалгзацГг, разом  (рядок  2000) 3 273 031 2 474 901 

25. 	СОБ1ВАРТ1СТЬ  РЕАЛ13АЦ11 

2017 2016 
(Без  аудиту) 

тис, грн. тис. грн. 
Електроенерггя  (2 217 373) (1 678 002) 
Заробгтна  плата  та  вгдповгднг  нарахування  (407 918) (326 963) 
Знос  та  амортизацгя  (224 128) (1 вв  211) 
Транслортнгвитрати  (77 710) (75 448) 
Матергальнг  затрати  та  витрати  на  послуги  (44 144) (109 881) 
Собгвартгсть  реалгзацгi, разом  (рядок  2050) (2 971 273) (2 378 505) 

ФiНАНСО8А  3BITHICT6 ЗА  РIК, ЩО  3АКiНЧИВСЯ  З1 ГРУДНЯ  2О17 РОКУ  
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1НШ1 ОПЕРАЦ1ЙН1 ДОХОДИ  (ВИТРАТИ) 

26.1 1ншг  операцгйнг  доходи  

2017 
	

2016 
(без  аудиту) 

- 	- 	 тис. грн. 	 тис. грн. 
Отриманг  штрафи, пен , неустойки 	 7 464 	 .7 965 
Безоплатно  отримангосновнгзасоби 	 2 648 	 - 	2 039 

Дохгд  вгд  peaniзayii товаргв, вапасгв 	 - 	3 096 	- 	5 773 
Вгдшкодування  рангше  списаних  активгв 	 718 	 3 
Дохiд  вiд  списання  кредиторськоi заборгованосп 	 533- 	 156 

Компенсацгя  витрат, понесених  Компангею , у  зв'язку  гз  виконанням 	 - 	 „ 
зобов'язання  за  ВС  Енерджг 	 - 	37 192 . 	 18 333 
1мшг  доходи  операцгйноi дгяльностг  - 	 - 	24 074 	 29 044 - 

1ншг  операцгйнг  доходи, разом  (рядок  2120) 	 75 725 	 63 313 

26:2 1ншгоперацгймгвитрати  

2017 
	

2016 

(без  аудиту ) 

r 	 тис. грн. 	 тис. грн. 
Вгдрахування  на  створення  резерву  сумнгвних  борггв 	 (16 556), 	 (4 101) 
Вгдрахування  на  створення  резерву  змгнй'вартостг  активгв 	 ' . х(24 932) 	 - 
Собгвартгсть  реалгзованих  товаргв 	 ;, (796) 	 (1 896) 

>Штрафи  та  пенг , виппаченг ~ 	 (65) 	- -i. 	(65) 
Вглтрати  на  утримання '6аз  вгдпочимку 	 ., (2.471) 	 (2 706) 
Втратй  вiд  знецгнення  запасгв 	' 	 ~" (17) 	 (73) 
1ншг  витрати  операугйноi дгяльностг 	 (9 703) 	 (8.484) 

1ншг  операцгйнг  витрати, разом  (рядок  2180) 	 (54 540) 	 (17 325) 

АДМ1Н1СТРАТИВН1 ВИТРАТИ  

	

2017 	 2016 
(без  аудиту )  

тис. грн. 	 тис. грн. 
Заробгтна  плата  та  вгдповiднг  нарахування 	 (48 028) 	 (51 570) 
Знос  та  амортизацгя , 	 . 	. 	 (2 182). 	 (2 132) 
Податки 	 _ 	(10 081) 	 (7 733) 
Офгсне  приладдя  та  матергапи 	 (1 372) 	 . (1 035) 
Професгйнг  послуги 	 (8 591) 	 (8 007) 
1ншг 	- 	 ..(740) 	- 	 (183)  

Адмгнгстративнг  витрати  разом  (рядок  2130) 	 (70 994) 	 (70 660) 

ФiнпнсовА  звпнiсть  ЗА  гiк, що  зпюнчився  31 ггудня  2017 току  
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29. 1НШ1 ВИТРАТИ  
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за  ргк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року  

28. Ф1НАНСОВ1 ДОХОДИ  (ВИТРАТИ) 

29.1 Фгнансовг  доходи  

2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. 	 тиг. грн. 
Отриманг  дивгденди 	 3 134 	 - 
Процентнгдоходи  за  депозитами 	 - 	 28 

Дохгд  вiд  продажу  фгнансовик  гнструментгв 	 - 13 101 	 75 083 
Дохiд  по  облггаугям 	 13 336 	 7 813 
Кориryвання  на  ефект  дисконтування 	 2 	 13 
Фгнансовг  доходи, разом  (рядок  2220) 	 29 573 	- 	82 937 

29.2 Фгнансоёг  витрати  

2016 
(без  аудиту) 

тиг. грн. 	 тиг. гри. 
Витрати  на  проценти  за  банкгвськими  кредитами 	 (54 916) 	 (29 299) 
Витрати  на  проценти  за  облггацгями  впасног  eмicii 	 (956) 	 - (1 131) 

-Витрати  на  проценти , разом 	 (55 872) 	 (30 430) 

Чистий  прибуток  (збиток) вiд  курсових  ргзниць 	 (15 691) 	 (42 645) 
Амортизаця  дисконту  з  довгостроковогзаборгованостг 	 (45) 	 (47) 
Собгвартгсть  продажу  фгнансовик  гнструментгв 	 - 	 (84 629) 
Фгнансовгвитрати,разом  (рядок  2250) 	 (71 608) 	 (157 751) 

2017 

2017 

Збитки  вiд  вибупя  основних  засобгв  
Уцгнка  основних  засобгв  
1ншг  витрати, разом  (рядок  2270) 

тис. грн. 	 тис. грн. 

	

(1 092) 	 (1 252) 

	

- 	 (7 813) 

(1.092) 	 (s 065) 

    

30. ПОДАТОК  НА  ПРИБУТОК  

Податок  на  прибуток  у  звгтг  про  фгнансовг  резупьтати : 

2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 
Витрати  з  поточного  податку  на  прибуток 	 69 022 _ 	 24 325 
Вгдстрочений  податок  на  прибуток, визнаний  у  поточному  роцг  	(25 237) 	 (25918)  
Витрати  (дохгд) з  податку  на  прибуток  (рядок  2300 або  2305) 	 43 785 	 (1 593?  

Взаемозв'язок  мгж  витратами  (доходом) з  податку  на  прибуток  та  бухгалтерським  прибутком, помноженим  на  
ставку  податку  на  прибуток, що  дге  в  Украгнг , за  2017 та  2016 рр.: 

2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. тис. грн. 
Бухгалтерський  прибуток  (збиток) до  оподаткування  208 822 (12 155) 
Податок  на  прибуток, розрахований  за  ставкою  18% (2016 р.: 18%о) 37 588 (2 188) 
Податковий  ефект  вiд  статей, що  не  пгдлягають  оподапryванню  . 	6 197 595 
Витрати  (дохгд) з  податку  на  прибуток  (рядок  2300 або  2305) 43 785 (1 593) 

ФiнпнсовА  звiтнють  ЗА  яiк, що  зАкiнчився  31 гяудня  2017 току  
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Вгдстрочений  податок  на  прибуток, пов'язаний  si сталями , якг  вгдносяться  безпосередньо  до  складу  гншого  
сукупного  доходу  протягом  року: 

2016 
(без  аудиту ) 

тис. грн. тис. грн. 

2017 

Дооцгнка  (уцгнка ) необоротних  активгв  
Коригування  капгталу  в  дооцгнках 	. 
Дооцгнка  (уц  нка) фгнансових  активгв  
Податок  на  прибуток, пов'язаний  з  гншим  сукупним  доходом  

Вгдстрочений  податок  на  прибуток  у  звгтг  про  фгнансовий  стан; 

  

365 073 

 

(1 431) 

   

   

(3 277) 

 

365 073 . 

    

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту) 

 

Вгдстроченг  податковг  активи  (рядок  1045) 
Вгдстроченг  подалroвг  зобов'язання  (рядок  1500). 
Чистг  вгдстроченг  податковг  активи  1 (зобовязання ) 

тис. грн. 

 

тис. грн. 

539 473) (510 959) 

 

(510 959) 

 

(5з9 47з). 

Вгдстраченг  подамовг  (зобов'язання) / активи, що  вгдносяться  до: 

   

2017 рiк  Залишок  на  
початок  року  

Вгдображено  
у  скпадг  
прибутку  
або  збипry  

тис. грн. 

Вгдображено  у  
скпадг  гншого  
сукупного  
доходу   

 

Залишок  на  
кгнець  пергоду  

     

 

тис. грн. тис. грн. 

 

тис. грн. 
Основнг  засо6и 	.. (539473) 25 237 (514 236) 
Коригування  капгталу  в  
дооцгнкак  1 846 1 '846 
Фгнансовг  активи, доступнг  для  
продажу  1 431 1 431 
Разом  (539 473 25 237 3 277 (510 959) 

2016 рiк  (без  аудиту ) Залишок  на  
початок  року  

Вгдображено  
у  складг  
прибутку  
або  збипry  

тис. грн. 

Вгдображено  у  
скпадг  гншого  
сукупного  
доходу   

 

Залишок  на  
кгнець  пергоду  

    

     

 

тис. грн. тис. грн. 

 

тис. грн. 
Основнгзасоби  (193 450) 19 050 ..(365 073) (539 473) 
Фгнансовг  активи, доступнг  для  
продажу  (s ssa) 6 868 
Разом  (200 318) 25 918 (365 073) (539 473) 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ  КОМПОНЕНТ1В  1НШОГО  СУКУПНОГО  ДОХОДУ  ЗГ1ДНО  3 
МСБО  1 пПОДАННЯ  Ф1НАНСОВО1 ЗВ1ТНОСТ1» 

2017 2016 
(без  аудиту ) 

тис. гри. тис. грн. 
Cmammi, якi у  подальшому  не  будуть  перекласифгкоеанг  у  
прибуток  або  збитох: 
Чистий  гнший  сукупний  дохгд, що  не  пгдлягае  перекласифгкацгг  
до  складу  прибутку  або  збитку  

Статт( якг  у  подальшому  будуть  перекласифгкоеанг  у  прибуток  
або  збиток: 

- 	- 

Дооцгнка  (уцгнка) необоротних  активгв  -п  - 2 068 701 
Вплив  податку  на  прибуток  вгд  переоцгнки  необоротних  активгв  (365 073) 
Дооцгнка  (уцгнка) фгнаисових  гнструментгв  - 	(7 951) - 
Вплив.змгни  ставки  оподаткування  в  гншому  сукупному  доходе  1 431 ., 	- 
Кориryвання  капгталу  у  дооцгнках  - 	1 847 - 
Чистий  гнший  сукупний  дохiд, що  пгдлягас  перекласифгкацгi до  
складу  прибутку  або  збитку  (4 673) - 	1 703 628 

1нший  сукупний  дохгд  пгсля  оподаткувамня  (рядок  2460) (4 673) 1 703 628 

РОЗКРИТТЯ  1НФОРМАЦ1Т  ПРО  ПОВ'ЯЗАН1 СТОРОНИ  

Сторони  вважаються  пов'язаними,: якщо  одна  сторона  мае  можливгсть  контролювати  гншу  сторону  або  з,gгйснюе  
значний  вплив 'на  гншу  сторону  при  прийняпг  фгнансових  та  операцгйних  ргшень. Те  визначення  пов 'язаноi 
сторони  може  вгдргзнятися  вiд  визначення  вгдповгдно.до  законодавства  Укра1ни. 	' 

Компангя  розкрйваегнфорнгагдгю  про  операцгi а  пов'язаними  сторонамёкремо  за  такими  категоргями:'- 

Дочгрня  компангя , 	 - 
Асощйована  компангя  
1ншг  пов'язанг  сторони , якi подгляються  на  двг  групи : Енергетичнг  та  iнwi компангг , що  входять  до  Групи, 
Ключовий  управлгнський  персонал. 

Аналоrtчнг  за  характером  стапг  можуть  розкриватися  у  сукупностг, за  винятком  випадкгв, коли  роздгльне  
розкрипя  гнформацгi необхгдно  для  розумгння  того, як  операцгi мiж  пов'язаними  сторонами  впливають  на  
фгнансову  звгтнгсть  пгдприемства . 

1нформацгя  про  те, що  операцгi мiж  пов'язаними  сторонами  проводились  на  умовах, гдентичних  доумов, на  яких  
проводяться  операцг1 мiж  непов'язаними  сторонами, розкриваеться  тгльки  в  разе, якщо  такт  умови  можна  
обгрунтувати . 

Кгнуевий  бенефгугарний  власник  (контролер ) ПАТ  «Житомиробленерго » 

Кгнцевими  бенефгцгарними  власниками  ПАТ  пЖитомиробленергоь "е  фгвичнг  особи: 	 . 

Панг  Марина  Ярославська  гремадянка  Нгмеччини; 	 - 

Пан  Binic Дамбгнс  громадянин  Латвгг; . _ 

Пан  Валтс  Вггантс  громадянин  Латвгi; 
Пан  Арryрс  Альтбергс  громадянин  Латвгг; 

Пан  Олег  Сгзерман  громадянин  Нгмеччини . 

Операцгй  мiж  кгнцевими  власниками  i ПАТ  «Житомиробленерго » за  поточний  фгнансовий  ргк  не  було. Залишки  
в  розрахунках  на  кгнець  звгтного  року  вгдсутнг . 

Компангя  зг  значним  впливом  на  ПАТ  «Житомиробленерго» 

Компангя  ТОВ  «ВС  Енерджг  1нтернейшнп  Украiна» воподге  15.65 % акцгй  ПАТ  «Житомиробленерго» i мае  
значний  впливна  Компангю. 
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Компангi, якi входять  в  одну  группу  

Компангя  виступае  поручителем  перед  ПАТ  "Альфа-Банк" за  виконання  зобов'язань  за  Договорами  про  
вгдкрипя  кредитно1 niнii: 

ПАТ  "Ргвнеобленерго " на  суму, що  не  перевищуе  15000 тис. доларiв  США; 

ПАТ  "Одесаобленерго " на  суму, що  не  перевищуе  15'000 тис  доларгв  США; 

ПАТ  "Киiвобленерго" на  суму, що  не  перевищуе  26000 тис. доларгв  США; 

ПАТ  "Украгнська  новацгйнo-фгнансова  Компангя" на  суму, що  не  перевищуе  8000 тис  доларгв  США. 

Компангя  виступае  поручителем  перед  ПАТ  "Сбербанк" за  виконання  зобов 'язань  за  Договорами  про  вгдкрипя  
кредитноi niнil: 

ТОВ  "ВС  Енерджг  1нтернейшнл  Украгна " на  суму, що  не  перевищуе  30'250 тис. доларгв  США; 

ПАТ  "Кгровоградобленерго " на  суму, що  не  перевищуе  14'900 доларгв  США; 

ПАТ  "ЕК  "Херсонобленерго " на  суму, що  не  перевищуе  10000 тис. доларгв  США. 

Компангя  виступае  поручителем  перед  ПАТ  "Державний  ощадний  банк  Украгни" за  виконання  зобов'язань  за  
Договорами  про  вгдкрипя  кредитное  niнil' 

ПАТ  "ЕК  "Одесаобленерго " на.суму, що  не  перевищуе  5000 тис. доларгв  США. 

Хопдингова  компангя  

Компангя  УЗ  Епегду  lnternational N.V. (Нгдерланди ) володге  75.56% акцгй  ПАТ  'Житомиробленерго " i е  кгнцевим  
власником, контролюючим  Компангю. 

Наведена  нижче  таблиця  мгститъ  гнформацгю  про  загальнг  суми  операцгй  з  пов'язаними  сторонами  за  2017 та  
2016 роки. 	 - 

Енергетичнг  компан fi, 	1ншг  компангi, що  
що  входять  до  Групи 	входять  до  Групи  

	

„2017 	2016 	2017  .. 2016  

г 	тес. грн.' 	тиегрн. 	тис. грн'. 	тис. грн. 
Послуги  пов'язаним'сторонам 	 25 	779 	 - 	 - 
Придбання  у  пов'язаних  сторгн 	 268 	315 	384 	384 
Вгдшкодування  витрат  по  займу 	- 	 - 	37 193 	18 333 
Отримуванг  доходи  по  облггацгям 	 12 994 	7 804 	 - 	 - 
Надання  займу 	 - 	 - 	230 058 

Залишки  в  розрахунках  мгж  Компангею  i пов'язаними  сторонами  на  звгтну  дату  представпенг  нижче: 

3аборговангсть  
пов'язаних  сторгн  

Заборговангсть  
перед  пов'язаними  

сторонами  
2017 	2016 	2017 	2016 

тис. грн, 	мис. грн. 	тис. грн. 	тис..грн. 

Енергетичнгкомпанг i, що  входять  до  Групи  
1ншг  компангг; щб  входять  до  Г{гупй  

6 643 	6651-- 651 
285 285 584 	248 391 

ОпеРацг f з  пов'язанимгл  сторонами  проводились  на  умовах , якг  не  ббов 'язггово  е  доступними  для  сторгн;якг  не  е  
зв'язаними. 

Операцщг  з  провгдним  управпгнським  персоналом  

Винагорода  провгдного  управлгнського  персоналу  за  2017 ргку  представлена  
винагород  в  сумг  10 349 тис. грн. (2016 р.: 6 237 тис. грн.). 

у  формг  короткострокових  
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33. УМОВН11 КОНТРАКТН1 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Загальна  гнформацгя  

В  енергетичному  секторг  триваютъ  процеси  супевог  реструктуризацгi та  реформування , майбутнгй  напрямок  i 
наслгдки  яких  у  цей  час  невгдомг . Можливг  реформи  полгтики  встановлення  тарифгв , погашення  державними  
органгзацгями  эаборгованостг  за  епектричну  енерггю  та  реструктуризацгя  енергетичног  галузг  можуть  зробити  
гстотний  вплив  на  пгдприемства  цге1 галузг. У  зв'язку  з  невизначенгстю  щодо  можливих  змгн  у  цьому  секторг, у  
цей  час  неможпиво  оцгнити  потенцгйний  вплив  реформ  на  фгнансовий  стан  i результати  ргяльностг  Компангi. 

1нвестицгйна  програма 	 - 

Зггдно  з  Постановою  НКРЕ  №19 вгд  12.01 2017 Компангя  мае  виконати  гнвестицгйну  програму , спрямовану  на  
замгну, ремонт  i модернгзацгю  основник  засобгв, 

Щоргчнг  витрати  за  цгею  гнвестицгйною  програмою  реryлюються  окремою  постановою  НКРЕП. Вгдповгдно  до  
плану  закупгвель , зггдно  1нвестйцгйноi програми  на  2018 ргк, Пгдприемство  плануе  витратити  на  закупгвлю  або  
впровадження  основник  засобгв  у  2018 роцг  кошти  на  суму  206 236 тисяч  гривень. 

За  рiк, що  закгнчився  31 грудня  2017 року, Пгдприемство  витратило  кошти  загальною  сумою  151 372 тисяч  
гривень  (без  ПДВ). Виконання  гнвестицгйног  програми  у  2017 роцг  складае100%. 

Мобглгза  цг  й  ни  й  резе  р  в 	 - 

Компангя  зобов 'язана  утримувати  на  збергганнг  мобглгзащйний  резерв  ргзних  запасгв  для  Державного  комгтету  з  
матергальних  ресурсгв  (Держкомрезерв). Даний  резерв  може  бути  використаний  тгльки  з  дозволу  державних  
органгв, його  використання  без  дозволу  заборонено  i приэводить  до  штрафник  санкцгй. В  силу  виникаючог  
виробничог  необхгдньстг  Компангя  мае  право  використовувати  мобглгзацгйний  резерв  з  його  подальшим  
обов'яэковим  заповненням. 

Соцгальнг  зобов'язання 	 г  

Компангя  пгдписала  зКсвогмипрацгвниками  колективний  договгр. За  умовами  такого  договору  'Компан iя  мае  
зобов 'язаннящодо  вдгйснення  своем  працгвникам  пёвник  виплат  у  зв'яэку  гз  соцгальним  эабезпеченням , сума  
яких  може  аплгнюватися  э  року  в  рiк. Резерв  пгд  такт  зобов'язання  не  враховуеться  у - фгнансовгй  звгтносп  
Компангi, оскгльки  кергвництво  не  можё  достовгрно  оцгнити  суму  майбутнгх  виплат  у' зв'язку  гз  соцгальним  
забеэпёченням . 	 . • . 	- 	 ^' „ 	 е  

Страхування  

Страхова  галузь  в  Украгнг  знаходиться  у  ста;gгг  розвитку, тому  багато  форм  страхового  захисту , поширених  в  
гнших  крагнах , в  Украiнг, як  правило, ще  не  е  загальнодосryпними. Компангя  не  мае  повного  страхового  покриття  
з  обладнання  на  випадок  переривання  дгяльностг  або  виникнення  зобов'язань  перед  третьою  стороною  щодо  
пошкодження  майна  або  нанесення  шкоди  навколишньому  середовищу  в  результатг  аваргй, пов'язаних  з  
майном  або  операцгями  Компангг. До  тих  nip, доки  Компангя  не  отримае  адекватного  страхового  покрипя, гснуе  
ризик  того, що  втрата  або  пошкодження  певних  активгв  може  зробити  гстотний  негативний  вплив  на  дгяльнгсть  
та  фгнансовий  стан  Компангг . 

Судовгпроцеси  

У  ходг  своеi дгяльностг  Компангя  втяryеться  у  ргэнг  судовг  процеси, жоден  з  яких, сукупно  або  окремо, не  зробив  
гстотного  несприятливого  впливу  на  Компангю, кргм  тих, якг  вже  вгдображенг  у  фгнансовгй  звгтностг . На  думку  
кергвництва , виргшення  усгх  питань , кргм  вгдображених  у  звгтг , не  зробить  гстотного  впливу  на  фгнансовий  стан  
або  результати  дгяльностг  КомпангТ. 	- 

Оподаткування  

У  реаультап  нестабгльног  економгчно f сиryауг1 в  Украiнг  податковiЬргани  Укрёгни  лрйдгляють  все  бгльшуувагу  
дгловим  колам. Зважаючи  на  це, закони  i постанови , що  впливають  на  дгяльмгсть  пгдприемств , продовжують  
стргмко  змгнюватися. Цг  змгни  характеризуються  незадовгльним  складанням  законопроектгв, неоднозначними  
трактуваннями  i арбгтражним  застосуванням  з  боку  держави. Зокрема, податковг  декларацгг  пгдлягають  
nepeвipyi з  боку  ргзних  органгв  влади, якi за  законом  уповноваженг  застосовувати  надзвичайно  суворг  штрафнг  
санкцгг, а  також  стяryвати  пеню. Хоча, на  думку  Компангi, вона  належним  чином  вгдобразила  податковг  
зобов'язання  в  облгку, виходячи  зг  свовг  гнтерпретацгг  податкового  законодавства , вищезазначенг  факти  можуть  
створювати  податковг  ризики  для  Компангг. 
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Зобов'язання  з  операцгйноу  оренди  - Компангя  виступас  як  орендодавець  

Компангя  уклала  ряд  договоргв  оренди  мерухомостг  та  передавальних  пристрогв . Строк  оренди  за  цими  угодами  
становить  вгд  1 до  3-х  рокгв . Мгнгмальна  орендна  плата  майбутнгх  пергодгв  за  договорами  оренди  станом  на  
31 грудня: 

2016 
(без  аудиту ) 

Протягом  одного  року  
тиг. грн. 

5 
тис. грн. 

-. 

Понад  одного  року, але  не  бгльше  пяти  рокгв  1 946 	- 982 
Понад  пять  рокгв  - 	• 43 - 	38 
Разом  - 1994 1020 

Зобов'язання  з  операцгйног  оренди  - Компангя  виступае  як  орендар  

Компангя  укпала  договори  оренди  нерухомостг . Цг  договори  оренди  мають  термгн  тривалгстю  вiд  1 до  48 рокгв  
Орендна  плата  за  договорами  оренди  станом  на  31 грудня  складае : 

2017 	 2016 
(без  аудиту)  

- 	 - 	 тис, грн. 	 тис. грн. 
Протягом  одного  року 	 - 	 - 

Понад  одного  року°але  не  бгльше  пяти  рокгв 	 6С7 	 558 
Понад  пять  рокгв 	 4 	 - 	6  
Разом 	 - 	 .. 	 - 	 611 	 566 

34. ПОЛ1ТИКА  УПРАВЛ1ННЯ  РИЗИКАМИ  

Компангя  вгдстежуе  i управляв  фгнансовими  ризиками , як  виникають  в  ходг  П  дгяльностг . Цими  ризиками  е  
кредитний  ризик, ринковий  ризик  та  ризйк  лгквгдносл, Основнг 'фгнансовг  зобов'язання  Компанг1 включаюп  х  
кредити  та  позйки''i торговельн'у  'г  нiщ' кредиторську  заборговангсть. Основною  метою  даних  фгнансових  
зобов'язаЧь  е  фiнансування  операцгй  Компангi для  пгдтримки  ii дгяльностг. Фгнансовими  активами, якими  " 
володге  ,Компангя , е  торговепьна  та  гнша,де6гторськ'а  заборговангсть  i грошовг .;кошти . Компангя  також  утримуе  
доступнг  для  продажу  гнвестицг i. 	- 	'•~ 	 . 

Kamezopii фгнансових  гнструментге  

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту ) 

Фгнансовг  активи  

Позики  та  дебгторська  заборговангсть  

тис. грн. тис. грн. 

Реструктуризована  дебгторська  заборговангсть  - 242 
Дебгторська  заборговангсть  за  продукцгю , товари , роботи , послуг  
(примгтка  10) 122 152 87 041 
1нша.поточна  дебгторська  заборговангсть  (примгтка  12) 314 043 251 909 
Грошг  та  (х  еквгвгленти  (примгткг  13) 86 580 129 771 

Фгнансовг  активи , доступнг  для  продажу  
1нвестицг (, утримуванг  до  погашения - (примгтка 8) 85 123 	. 62.879 
1нвестицг1, доступнг  для  продажу, за  справедливою  вартгсгю  
(приметка  8) 86 986 130633 

Фгнансовг  зобов'язання  

Зобов'язання  що  облгковуються  за  амортизованою  собгвартгстю  
Кредити  та  позики  (примгтка  19) 503 803 488 245 
Торговельна  кредиторська  заборговангсть (примгтка  21) 12 247 9 328 
Поточна  кредиторська  заборговангсть  за  розрахунками  з  
учасниками  9 055 9 591 

Забезпечення  виплатперсоналу  30 075 30 139 

2017 
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Кредитний  разик  

Кредитний  ризик  - це  ризик  невиконання  контрагентами  договгрних  зобов'язань  i виникнення  у  Компангi 
пов'язаних  i3 цим  збип  гв. 

Компангя  схипьна  до  кредитного  ризику  вгдносно  торгово) та  гншо) дебгторськоi заборгованостг , а  також  гнших  
фгнансових  активгв. 

Компангя  структуруе  ргвень  свого  кредитного  ризику  шляхом  встановлення  niмiriв  на  максимальну  суму  ризику  
щодо  одного  споживача  або  групи  споживачгв. Однак, лгмгти  щодо  ргвня  кредитного  ризику  не  можуть  
застосовуватися  до  усгх  споживачгв . 

Ринковий  ризик  

Ринковий  ризик  - це  ризик  того, що  справедлива  вартгсть  майбутнгх  грошових  потокгв  за  фгнансовим  
гнструмёнтом  коливатиметься  внаслгдок  змгн  ринкових  цiн. Ринковг  цгни  вкпючають  в  себе  чотири  типи  ризику: 
ризик  змгни  процентног  ставки, валютний  ризик, ризик  змгни  цгн  на  товари  та  iнwi цгновг  .ризики , наприклад, 
ризик  змгни  цгн  на  гнструменти  капгталу. Фгнансовг  гнструменти , пгдданг  ринкового  ризику  вкпючають  в  себе  
кредити  та  позики, а  також  фгнансовг  активи, доступнг  для  продажу. 

Ризик  змгни  процентноi ставки  

Ризик  змгни  процентног  ставки  - це  ризик  того, що  справедлива  вартгсть  майбутнгх  грошових  потокгв  за  
фгнансовим  гнструментом  коливатиметься  зважаючи 'змгн  ринкових  процентних  ставок. Ризик  змгни  ринкових  
процентних  ставок  вгдноситься  до  боргових  эобов 'язань  Компангi з  маваючою  процентною  ставкою . 

Компангя  управляв  ризиком  змгни  процентних  ставок, використовуючи  кредити  i позики  э  фгксованою  
процентною  ставкою. 

Валютний  ризик 	 _ 

Валютний  ризик  - це  ризик  того, що: сгiраведлива  вартгстъ  майбутнгх :-;грошових  потокгв  за  фгнансовим  
гнструментом  коливатиметься  внаслгдок  змгн  у  валютних  курсах. 	 ;:л  - 

Схильнгсть  Компангi до  ризику  змгни  валютних  Курсгв  обумовлена  банкгвськими  кредитами[,номгнованими  у  
доларах  США 	 - ' .. 	

.14,. 	ц 	 ,-  

Балангдварпсть  деномгнованих  в  гнозем_ нгй  валютг  грошових  активгв  та  зобов'язань  Компангг  станомн-на  
звгтну  дату  представлена  наступним  чином: 	 - 

Активи 	 - 	Зобов'язання  
31-12-2017 	31-12-2016 31-12-2017 	31-12.2016 

тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. 
Долари  США 
	

245 588 	 237 920 

Компангя  в  основному  схипьна  до  ризику  змгни  курсу  долара  США  

У  таблицг  нижче  представленг  данг  про  можливий  вплив  пгдвищення  або  зниження  украгнськог  гривнг  на  5% по  
вгдношенню  до  вгдповгдних  валют. Аналгз  чутливостг  до  ризику  розглядае  тгльки  залишки  по  грошовим  статтям, 
вираженим  в  гноземнгй  валютг , та  кориryе  перерахунок  цих  залишкгв  на  звгтну  дату  за  умови  5-вгдсотковоi змгни  -
курсгв  валют. 

31-12-2017 
	

31-12-2016 (без  аудиту ) 

Змгна  валютного  курсу  долара  США  
Змгна  валютного  курсу  долара  США  

Збгпьшеиня 	- - - Вппив  на 	36гльшения / 	вппив  на 	- 

	

(зменшення): 	при6уток  до 	зменшення 	пРибуток  до  
	  оподаткування 	 оподаткувания   

	

тис. грн. 	 % 	 тис. грн. 

	

S% 	 (12 279) 	 5°/о 	 (11 896) 

	

(5%) 	 12 279 	 (5%) 	 11 896 

Ризик  змгни  процентног  ставки  

Ризик  змгни  процентноi ставки  пов'язаний  з  вгроггднгстю  змгн  у  вартостг  фгнансових  гнструментгв  у  зв'язку  зг  
змгнами  процентних  ставок. 
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У  цей  час  кергвництво  Компангт  здгйснюе  управлгння  процентними  ризиками  шляхом  пгдписання  нових  
кредитних  угод  з  фгксованими  процентними  ставками, що  гстотно  не  вгдргзняються  вгд  ринкових  ставок. 

У  наведенгй  нижче  таблицг  представлено  чутливгсть  прибутку  Компангу  до  оподаткування  до  можливог  помгрно1 
змгни  процентних  ставок  при  постгйному  эначеннг  ycix гнших  эмгнних  (у  виглядг  впливу  на  позики  з  плаваючою  
процентною  ставкою). При  цьому  вони  мають  незначний  вплив  на  капгтал  Компанг1. 

31-12-2017 31-12-2016 (без  аудиту ) 

Збгльшення  
(зменшення ) 

Вплив  на  
прибуток  до  

оподаткування  

Збгльшення / 
зменшення  

Вплив  на  
прибугок  до  

оподаткування  
тис. грн. тиг. грн. 

Гриб  ня  2°/о  (851) 2°/о  (452) 
Гриб  ня  (2°/о) 851 (2%) 452 

Ризик  лгквгдностг  

Пгдхгд  кергвництва  Компанг1 до  виргшення  проблем  лгквгдностг  фунтуеться  на  ефективному  здгйсненнг  
операцгйноi дгяльностг  та  залученнг  фгнансування  для  покрипя  потреб  в  оборотному  капгталг . 

Компангя  эдгйснюе  контроль  ризику  нестачг  грошових  коштгв  шляхом  планування  поточноi лгквгдностг. За  
допомогою  цього  гнструменту  аналгзуються  термгни  платежгв, пов'язаних  з  фгнансовими  гнвестицгями  та  
фгнансовими  активами  (наприклад , дебгторська  заборговангсть ; iнwi фгнансовг  активи), а  також  прогнозованг  
грошовг  потоки  вiд  операцгйно1 дгяльностг . 

Метою  Компанг1 е  пгдтримка  балансу  мгж  безперервнгстю  фгнансування  i гнучкгстю, шляхом  використання  
банкгвських  овердрафтгв , банкгвських  кредитгв, векселгв . 

Нижче  представлена  гнформацгя  станом  на  31 грудня  2017 року  щодо  договгрних  недисконтованих  платежгв  за  
фгнансовими  зобов'язаннями  Компангi в  розргзг  строкгв  погашення  цих  зобов'язань, включаючи  процентнг  
платежг  г,виключаючи  вплив  угод  про  залгк: 	 _ 	s+ 

Потоки  грошових  коштгв з̂а  договором  
Балансова +' 	Меишеб 	б  мiсяцiв.- 	1 рiк- 	Бгльшек  
вартгсть  	Разом 	мгсяцгв . 	1 рiк  	5 рокгв  	5 рокгв   
тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн, 	тис. грн. 	тис. грм, 	тис. грн. 

Кредити  та  позики  
Торговепьна  кредиторська  
заборговангсть  
Поточна  кредиторська  
заборговангсть  за  
розрахункамиз  учасниками  
Разом  фгнансовг  
зобов'язання  

503 803 503 803 503 674 129 

12 247 12 247 12 247 

9 055 9 055 9 055 

525105 525105 21 302 503 674 129 

Нижче  представлена  гнформацгя  станом  на  31 грудня  2016 року  про  договгрнг  недисконтованг  платежг  за  
фгнансовими  зобов'язаннями  Компангi у  розргзг  строкгв  погашення  цих  зобов'язань, включаючи  процентнг  
платежi i виключаючи  вплив  угол  про  залгк . 

Потоки  грошових  коштгв  за  договором  
Балансова  
вартгсть   

Меншеб 	б  мiсяцiв  - 	1 рiк  - 	Бгльше  
мгсяцгв 	1 рiк  	5 рокгв 	5 рокгв   Разом  

тиг. грн. тис. грн. тис. грн. 	тис. грн. 	тис. грн. тис. грн. 
Кредити  та  позики 	 488 245 	488 245 
Торговепьна  кредиторська  

488 119 126 

заборговангсть 	 9 328 	9 328 9 328 
Поточна  кредиторська  
заборговангсть  за 	 9 591 	9 591 
розрахункамизучасниками  

9 591 

Разом  фгнансовг  
507164 	507164 зобов'язання  18 919 - 	488 119 126 
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Управлгння  капгтапом  

Цini Компанг ) пгд  час  управлгння  капгталом  такг : 

забезпечення ,эдатностг  Копиангi продовжувати  беэперервну  дгяльнгсть  таким  чином, щоб  приносити  
дохгд  акцгонерам  i вигоду  гншим  зацгкавленим  сторонам , 

забезпечення  доходу  для  акцгонергв  шляхом  встановлення  цгни  на  продукти  i послуги  пропорцгйно  ргвню  
ризику. 

Компангя  встановлюе  суму  капгталу  пропорцгйно  ризику . Компангя  управляв  структуроюкапгталу  i вносить  до  нег  
кориryвання  з  урахуванням  економгчних  умов  i характеристик  ризику  по  вгдповгдних  активах. Для  того, щоб  
залишити  незмгнною .або  скооигувати  структуру  капгталу , Компангя  коригуе  суму  рйвгдендгв , що  виплачуються  
акцгонерам , випускае  новг  агсцгi або  продав  активи  з  метою  зменшення  заборгованостг . 

Компангя  аналгзуе  капгтал  на  пгдставг  спгввгдношення  позикових  коштгв  до  скоригованого  капгталу . Цей  
коефгцгент  розраховуетъся  як  спгввгдношення  чистое  сумы  позикових  коштгв  до  скоригованого  гапгталу . Чиста  
сума  позикових  коштгв  розраховуеться  як  загальна  сума  позикових  коштгв  зггдно  зг  звгтом  про  фгнансовий  стан  
мгнус  грошовг  кошти  та  тх  еквгваленти . Скоригований  капгтал  складаеться  з  усгх  складових  капгталу  (тобто  
акцгонерного  капгталу , нерозподглемого  прибутку  та  резерву  переоцгнки) i включав  у - себе  деякг  види  
субординованого  боргу. 

Спгввгдношення  позикових  i власних  коштгв  на  эвгтну  дату  представлено  наступним  чином: 

31-12-2017 31-12-2016 
(без  аудиту) 

тис. грн. тис. гри. 
Загальна  сума  позикових  коштгв  503 803 488 245 
Торговельна  кредиторська  заборговангсть  12 247 9 328 
За  вирахуванням  грошей  та  Тх  еквгвалемтгв  86 580 129 771 
Чистг  позиковг  кошти  429 470 367 802 

Власний  капгтап   3 790 434 3 664 179 
Спгввгдношення  чистих  позикових  коштгв  до  ~власного  капгталу  11.3% 10.0°/о  

35. СПРАВЕДЛИВА  ВАРТ1СТЬ  Ф1НАНСОВИХ  1НСТРУМЕНТ 1В  

Фгнансовг  активи  i фгнансовг  зобов'язання  Компанг i мгстять  грошовг  кошти , фгнансовг  активи, дебгторську  i 
кредиторську  заборгованостг , oбniraцit, векселг  та  позики. Облгкова  полгтика  щодо  гхнього  визнання  та  оценки  
розкриваеться  у  вгдповгдних  роздглах  цих  примгток . 

Протягом  звгтного  пергоду  Компангя  не  використовувала  жодних  фгнансових  деривативгв , процентних  свопгв  i 
форвардних  контрактгв  для  зменшення  валютних  або  вгдсоткових  ризикгв. 

Нижче  наведене  поргвняння  балансовое  та  справедливо ) вартостг  фгнансових  гнструментгв  Компанг1, 
вгдображених  у  фгнансовгй  звгтностг , за  категоргями . 	 - 

Фгнансовгактиви  

Балансова  вартгсть  Справедлива  вартгсть  
31-12-2017 31-12.2016 

(без  аудиту) 
31-12-2017 31-12-2016 

(без  аудиту ) 
тис, грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Позики  та  дебгторська  5аборговангсть  522 153 87 283 522 153 87 263 
Фгнансовг  активи , доступнг  для  продажу  86 986 130 633 86 986 130 633 
Фгнансовг  активи, утримуванг  до  погашення  85 123 62 879 85 123 62 879 

Фгнансовг  зобов'язання  

Зобов'язання  що  облгковуються  за  
амортизованою  собгвартгстю  

555 180 527 712 555 180 727 712 
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36. ОЦ1НКА  ЗА  СПРАВЕДЛИВОЮ  ВАРТ1СТЮ  

В  таблицг  нижче  представлена  герархгя  джерел  оцгнок  справедливо ) вартостг  активгв  та  зобоа 'язань  Компангi за  
справедливою  вартгстю. 

31 грудня  2017 рiк  

Активи, що  оугнюються  за  
справедливою  вартгстю: 
Основнг  засоби, що  облгковуются  за  

Разом  
Котирувань  на  
активиих  рынках  

(Ргвень  1) 

Зиачиг  

	

спостережу 	Значиi 

	

ванг  вихгднг 	неспостережува  

дамг 	нг  вихгднг  дамг  

	

(Ргвень  2) 	(Ргвень  З) 
тис, грн. тис. грн. тис. грн. 	 тис. грн. 

моделлю  переоугнки  
(нвестицгi, доступнг  для  продажу, за  
справедливою  вартгстю  

4 355 

66 

223 

986 86 986 

- 	4 355 223 

Активи, справёдпива  вартгсть  яких  
розкривасться , 

- 1нвестицг1, утримуванг  до  погашення  85 123 85 123 
Торговельна  та  гнша  дебгторська  
заборговангсть  435 573 435 573 

Грошг  та  ix еквгваленти  86 580 86 580 

Зобов'язання,справедлива  вартгсть  
яких  розкривасться  
Кредити  та  позики  
Торговельна  та  гнша  кредиторська  
заборговангсть  
Забезпечення  виплатперсоналу  

31 грудня  2016 рiк  

503 803 

21 302,., 
30 075 , 

Разом  
Котирувань  на  
активНих  ринках  

503 803 

21 302 
30 075 

Значиг 	_ 
спостережу  
В2Н1 вИКiДН1 

дамг  

Значнг 	. 
иеспостервжуванг  

вихгднг ';gанг  

(Ргвень  1) (Ргвень  2) (Ргвень  3) 

тис. грн. тиг. грн. тис. грн. тис. грн. 
Активи, що  оцгнюються  за  
справедливою  вартгстю: 
Основнг  засоби, що  облгковуються  за  
моделлю  переоугнки  4 325 753 4 325 753 
1нвестицг1, доступнг  для  продажу, за  
справедливою  вартгстю  130 633 130 633 

Активи, справедлива  вартгсть  яких  
розкривасться  
1нвестицг ), утримуванг  до  погашення  62 679 62 879 
Реструктуризована  дебгторська  
заборговангсть  242 242 

Торговельна  та  гнша  дебгторська  
заборговангст  87 041 87 041 

Грошг  та  Тх  еквгваленти  

Зобов'язання, справедлива  вартгсть  
яких  розкривасться  
Кредиты  та  позики  488 245 488 245 
Торговельна  та  гнша  кредиторська  
эаборговангсть  9 328 9 328 
Забезпечення  виплат  персоналу  30139 - 30139 

За  звгтний  пергод  переведення  мгж  Ргвнем  1 та  Ргвнем  2 джерел  справедливо? вартостг  не  здгйснювались . 
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Примгтки  до  фгнансовог  звгтностг  
за  ргк, що  закгнчився  37 грудня  2017 року  

ПОЛ1ТИЧНА  ТА  ЕКОНОМ1ЧНА  КРИЗА  В  УКРА1Н1 

Полгтична - та  економгчна  ситуацгя  в  Укранi значно  поггршилася  з  кгнця  2013 - року. Полгтична  та  соцгальна  
нестабгпьнгсть  в  поеднаннг  гз  зростанням  реггонально1 напруженостг  призвели  до  того, що  за  2016 та  2017 роки  
украiнська  гривня  значно  знецгнилася  вгдносно  основних  гноземних  валют. За  результатами  2016 та  2017 рокгв  
мгжнароднг  рейтинговг  агенугi гстотно  знизили  рейтинги  суверенного  боргу  Украiни. Поеднання  вищевказаних  
подгй  приэвели  до  зниження  лгквгдностг  i попршення  умов  кредитування . 

Однак, кергвництво  Компангi вважае, що  воно  вживае  всг  необхгднг  заходи  для  пгдтримки  жипедгяльностг  
Компанг1 i розвитку  бгзнесу  в  умовах  наявноi економгчног  кризи. 

ПОД1т  ПiСЛЯ  3В1ТНОГО  ПЕР1ОДУ  

Пгсля  звгтного  пергоду  не  вгдбулося  будь-якaх  гстотних  подгй . 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ  Ф1НАНСОВО1 3В1ТНОСТ1 ЗАГАЛЬНИМИ  ЗБОРАМИ  
АКЦ1ОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  

Фгнансова  звгтнгсть , була  затверджена  загальними  зборами  акцгонерного  товариства  

Фiнлнсовп  звiтнiсть  зп  яiк, що  злкiнчився  31 гяидня  2017 яоки  
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