
.Щата
Пlлприемс,гвtl Пуб.rriчне artr{ioHepHe товариство "Енергопостir.rаьна ко]rffIанiя "Житоппrробленерго''
Територiя Ж}iТОN,IИРСЬКА
Органiзацiйно-правова

формагосполарюван}Iя Вiдкритеакцiонернетовариство
(t)pI ан _1ep;KaBHotl, r правлiння
Видсконоплi.IноJлiяльноотi Розподiленнятаfiостачанняелектроенергii

Одиниця вимiру: Iис, грн.

Ддреса вчлиця Пl.rпкiнська, бlц. З2l8, м. ЖИТОМИР, ЖИТОМИРСЬКА обл., 10t)08

БА.дАнс
Еа 30 вересня 201I р.

1,Iодаток,ttl IIоложення (сrандарry) бчхгалтерського облi

(ptK, мtсяць. число)
за С.ЩРПОУ

за KOATW

за ItопФг
за споду
за КВЕ!

Контрольна сума

t 8 l0 1зб600

а лъ1 Код за ДКY 180l001

Актив Код На по.латок
звiтlлого пепiппч

На кiнець
звiтного пепiолч

,,
4

I. Необопотнi 2ктиRи
Нематерiальнi акrиви

1заJIиш кова BapTtol,b 010 з07 228
первlсна вартlсть 01l 8,805 8,876
накопиtlена амортизацlя о12 8ц98 ) 8,648

Незавершенi капi la,:lbHi iнвестицlt 020 2|,554 29,146
OcHoBHi засоби:
залишкова BapTicTb 0_]0 805,1 17 811,472
первlсна вартlсть 0з1 з,271,5зз з,з04,344
знос 0з2 2,466,416 ) ( 2,492,872

.Щовгостроковi бiологiчнi активи:
справодлива (залишкова) BapTicTb оз5
первlсна BapTlcTb 0зб
накопичена амортизацlя 0з7 ) (

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii:
якi облiковуються за lчIетодом участi в капiталi
,iнших пiдприсмств 040 78,18б 78,18б
iншi фiнансовi iйвестицii 045 95,268 1 15,7 lз

!овгоотрокова дебiторська заборгованiсть 050
Справедлива (залишкова) BapTicTb iнвестицiйноi Hep\xoMocTi 055
IepBicHa варгiс t ь iHBecl ицiйноi HepyxoMooTi 056

Знос iнвестицiйноi HepyxoMocTi 057 ) )
-Вtдстроченt податковi аюиви 060

цвlл 065
IHлli необоротнi акгиви 070
Гулвiл при коrrсолiдацii 075
Усього за розлiлом I 080 1,000,432 1,034,745

II. оборотнi активи
-Виообни.Ii запаси 00 10,893 l5,290
поточнi бrологiчнi атсrиви l0
Незавершене виробництво 20 20 l03
l отова прол,чкцUI ]0
1 овари 40 з,28I 18
Векселi одержанi 50
Лебlторська заборгованtсть за товари, роботи, послyги:

чиота реалiзацiйна BapTicTb 160 29,з8з 44,з29
первlсна BapTlcTb 61 з6,з59 50,939
резерв сумнiвних боргiв |62 6,916 6,610 )

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом l70 5 60
за виданими авансаýIи 180 8з7 |4"759
3 нарахованих доходlв l90
lз вн1,"трlшнlх розрахунIOв 200

Iншtа поl очна Lебir орська заборгованiс гь 2l0 l4,535 961
Поr очнi r|liHatlcoBi iHBec r иt tii 220
Гроurовi кошrти та ix сквiваленти:
в ttацiональнiй валютi 2з0 1з,961 25,625
V г.tL в као] 2з1
в iнозепrнiй валютi 2_+0

IHrпi оборотнi акrиви 250 5"7,74 6,34з
усього з2r роздПом ll 260 78,689 107,488

[II. Вптрати майбутнiх перiодЬ 27а 1,, 19
.НеоОоротпi активrI та групп впбуття )а<

Ба.пirнс 280 1,079,143 |,|42,252

,,А
I
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Пасив Код
Dяllка

на початок
звiтного перiоJll,

IIа кiнець
звiтного перiоду

l z 3 4
L власний капiтал

стаrттнилi капiта,ц 300 .]0,600 30,600

паliовий капiта.п з10
!одатковий вк_паденлlлi капiтал з20
Тншlиl"t додатковий ка пi r a.r зз0 658,5_]6 645,96з

Резервний капiтал 340 5,_]56 5,з56

Нерозподi.rенitй llptl,rr r rlK i непокритий збиток) 350 126,668 l99,857

неопла.rений капiтал 360 ( ) ( )
Вил}rcIений капiтал з,7а ( ) ( )

Накопичена кWсова рi,зниця з15
Усього за роздiлом I 380 821,160 881,77б

частка меншостi з85
I[. Забезпе.tення vайбутнiх витрат i платежiв

Забезпеченrrя виплат персонагу- 400 6,0_]5 6,з59

Iншi забе:зпечення 4 0
Cpta страховrп< резервiв 4 5

Сума часток перестраховикiв у страхових резервах 4 б
Залишок сформtlванtlго прIIзового фонду, що пiдлягае випцатi
IIереможlшм лотереi

411

Зацишок сфорNIованого резерву Еа виплату джек-поту,
не,забезпеченоlо сплаlою участi у лотереi

418

i]iльове фiнанслъанлrя 42о
Усього за роздiлом II 430 б,035 6,359

[II. Щовгостроковi зобов'язання
.Щовгостроковi кредити банкiв 440 69,161

Iншi довгостроковi фirrансовi зобов'язання 450 l05,996 89,201
Вiдотроченi податковi зобов'язання 460 892 892
]ншi довl octpoKoBi зобов'язання 470 65,000

Усього за роздiлоп,r III 480 l71,888 159,854

w. поточнi зобов'язання
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 500 15,000 |4,949
l loTo.IHa заборгованiсть за доRгостроковими
зобов'язаннями 510

Векселt Ёиданi 520
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги 5з0 9,245 13,1 54
Пrэточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних aBaHctB 540 з7,95,7 42,416
з бюджетом 550 8,з 59 |1,842
з позабtодlсеt ttих пла lслсiв 560

з1 страхування 57а 1,498 1,792

з оплати flрацI 580 4,482 4,7з5
з учасникаNIи 590 2,заб 2,295
1з вI]}"Iрlшнlх розрахунюв 600

Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами та групами вибу"гтя,

}триNIуваними для продаjч/ 605

lншi пото.Iнi зобов'язання бl0 1,21з з,080
Усього за роздiлом IV 620 80,060 94,263

V. ffоходи малiбутнiх перiодЬ 630
Баланс 640 1,079,143 |,|42,252

в}Iик Левr,rцькl,rй Анатолiй Володимирович
|r.a-

оловнлlй бчхгалт&" ft Ф
о Хойда Еаталiя Гурiiвна
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,Щодаток
до Положення (стаruарц,)
бlхгалтерського oб:rir,rr, 3

Пiдприемство
пубпiчне акфонерне товариство "Енергопосt,аtlilльна компаяiя

"Житомиробпеперго"
Територiя ЖИТОМl]РСькА

Орган державного чправлi нttя

,Щата (piK. мiсяць, число)

за сдрпоу

за коАтуу

за споду

коди
20l l l0 0l

z2048622

lBl0l36600

0

2з]
40. l3.0

Органiз ачiйно-правова

форма господарюваннrI Вiдкрите акцrонерне товариство за КоПФГ
влц економiчноi дiяльностi Розподiлення та постачання елекгроенергii за КвЕд
Одшпаця вимiру: тис. грн Контрольна сума

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
за 9 Мiсяцiв 2011 р.

ФормаN2 Код за ДКУДГJВОtОБl
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника
Код

Dядка
за звiтний

перiод
За попереднiй

перiод

1 2 3 4

fiохол (вирулка) вiд реалiзацii продукцii (товарiв,,робiт,
послryг)

010 1,082,839 794,з88

Податок на додаrý/ BapTicTb 015 ( |65,77 9 ) ( 1з2,з98 )

Акцизнlйзбiр 020 ( ) ( )

025 ( ) ( )

Iншi вирахуванrш з доход 0з0 ( ) ( )

035 9l7,060 661,990

Собiвартiсть реалiзованоi продукцti
(тов ар iB,po бiт, пос.тгу-г) 040 ( 799,820 ) ( 565,369 )

Загальновиробни,l i витрати 045 ( ) ( )

Валовий:
rrоибчток 050 ||7,z40 96,62ll

збIтгок 055 ( ) )

Iншi операцiйнi доходи 060 |22,669 в,з74

у т.ч. дохiд вiд первiсного визнаннr{ бiологiчних активlв 1

сiлъськогосподарськоi пролчкцii, одержаних унаслiдок
сiльськогоспоJарсь коi дiял bHocTi

06l

Адмiнiстративнi витрати 070 ( 16,366 ) ( 15,868 )

Витрати на збчт 0в0 ( ) ( )

Iншi операцiйнi витрати 090 ( 121,830 ) ( в,144 )

у т.ч. витрати вiд первiсного визнаннr{ бiологrчних активlв

сiльськогосподарськоi продукцii, одержаних унаслiдок
сiльськогоспо-]аDськоi дiяльностi

09l

Фiнансовi результати вiд операцiйноi дiяьностt:
прибуток l00 l01,71з 80,983

збиток 105 ( ) )

Щоход вiд y-lacTi в капiталi li0
Iншi фiнансовi доходи l20 2,вз8 50

Iншi доходи lз0 8,966 509,175

Фiнансовi витрати l40 ( 21,135 ) ( б 1,355 )

Втрати вiд \,lacTi в KaпlTaJIl 150 ( ) ( )

лi.jл lй



1 2 3 4

Iншi врrтрати l60 ( 8,284 ) ( 501,637 )

Приблток (збиток) вiд впливу iнф:rяцii на N{oHeTapHi cTaTTi l65
Фiнансовi резуJIьтати вrд зви.rайноr дtяльностt
до оподаткування:
цэиблток \70 84,098 27,216

збиток 175 ( ) ( )

у т. ч. прибlток вiд rгрипиненоi'дiяльностt таlабо прибуюк
вiд переофнки необоротних активiв та групи вибуття

чнаслiдок приrrи HeHHrI д i ял bHocTi 176

у т. ч. збиток вiд припиненоi дiяльностr таlабо збиток вiд
переоцiнки необоротних активiв та грчпи виб,чття

чнаслiдок припинення дiяльностi l77 ( ) ( )

Податок на прибlток вiд звичайноi дiяльностt l80 20,600 9,004

Дохц з податку на rтрибуток вiд звичайноii дlяrгьност1 l85
Фiнансовi резуJIьтати вrд звичайноr дrяльностt:
прибуток l90 63,498 |8,2|2

збrтгок 195 ( ) ( )

Надзвичайнi:
доходи 200
витрати 205 ( ) ( )

Податки з надзвичайного прибутку, 2l0
частка меншостi ,2|5

Чистий:
приблток 220 63,498 18,2l2
збrтгок 225 ( ) ( )

Забезпечеr*rя матерiального заохоченнrI 226

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРАТ

Найменування показника
Код

Dядка
за звiтний

перiод
За поперелнiй

пепiол
1 2 3 4

маторiальнi затрати 2за 40,25l з6,14з

Витрати на оплаry працi 24а 99,865 8з,935

вiдрахr,ъання на соцiалънi заходи 250 з5,032 з0,477

Амортизацiя 260 30,870 з0,1 з9

Iншi операцiйнi витрати 270 zз,4|9 10,I43

Разом 280 229,437 l90,8з7

ПI. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi
Код

Dядка
за звiтний

перiод
За попереднiй

пепiод
1 z J 4

Соредilьорiчна кiлькiсть простих акцiй з00
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцtй 310

Чистий прибlток (збиток) на одцу
tIDостy акцirО

з20

Скорrтованиil чистий гrрибуток (збиток) на

одЕч просту акцiю з30

Щивiденди на одну црост, акцiю l ,/ 340

Ке

г ffi
ж7,Чккlсý
жЁ;"#

*\\с 'r'' Левицький Анатсlлiй ВолодиNlирович

"::.ii|:лР.ъ-',.':!l,<'_!:ИЁ

!ý.tiо,,

ý>!
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Хойда Наталiя Гурiiвна


