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Публiчне акцiонерне товариствО <<ЕнергопоСтачальна компанiя <<Житомиробленерго>l

Примiтки до фiнансовоТ звiтностi

за piK, що закiнчився 31 грудня 2016 року.

1. 3агальна iнформацiя

Публ iч не акцiонерне това риство " Енергопостачальна компанiя

"Житомиробленерго" (далi- Компанiя або Житомиробленерго) зареесrроване згiдно з

чинним законодавством УкраТни. Спочатку, Компанiя була створена як деРжаВНе

пiдприемство i стала вiдкритим акцiонерним товариством вiдповiдно до 3аконодавства

УкраТни згiдно з Указом Президента Украlни Ne 282 "Про струкryрну перебудову в

електроенергетичному комплексi УкраТни" вiд 04 квiтня 1995 року. У KBiTHi 2001 РОКУ

Фонд державного майна УкраТни провiв тендер iз продажу контрольногО ПаКеТа аКЦiЙ

КомпанiТ. У результатi тендеру кiнцевим власником, контролюючим

ЖитомиробленергО стала комПанiя VS Energy lnternational NV (Нiдерланди).У березнi

2О11-,у зв'язку зi змiною назви, Компанiя була перере€стрована як Публiчне Акцiонерне

Товариство "Енергопостачальна компанiя "Житомиробленерго" згiднО З РiШеННЯМ

3агальних зборiв акцiонерiв. Основною дiяльнiстю КомпанiТ € передача i поставка

електроенергiТ фiзичним та юридичним особам в ЖитомирськiЙ областi УкраТни. KPiM

цього, Компанiя нада€ послуги з транзиry електроенергiТ незалежним поСтачаЛЬНИКаМ.

Компанiя отримала лiцензiТ НацiональноТ KoMicii регулювання електроенергеТИКИ

УкраТни ("НКРЕ') на постачання електроенергiТ за регульованим тарифОм Та На

передачу електроенергiТ мiсцевими (локальними) електромережами вiд 14 кВiТНЯ 2011

року. l_{i лiцензiТ виданi на необмежений TepMiH.

Юридична адреса КомпанiТ: вул. Пушкiнська, 32/8, м. Житомир, 10008, УКРаТНа.

2. OcHoBHi положення облiковоТ полiтики

2.1. Основа пiдготовки фiнансовоТ звiтностi

фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних СТаНДаРТiВ

фiнансовоТ звiтностi (" МСФ3").

Ltя фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичноЮ

вартiстю, за винятком основних засобiв i фiнансових активiв, досryпних д,гtя продажу, якi

оцiнюються за переоцiненою та справедливоТ вартiстю, вiдповiдно. ФiнанСОВа ЗВiТНiСТЬ

представлена в тисячах гривень, Bci суtии округленi до цiлих тисяч, крirи ВипаДКiВ, Де

вказано iнше.

У фiнансовоТ звiтностi представлена порiвняльна iнформацiя за попереднiЙ перiод.

2.3. Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи Компанii, в основному, мiстять програмне забеЗпеЧеННЯ.
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придбанi лiцензii на програмне забезпечення капiталiзуються на ocHoBl витрат, понесених

на придбання i впровадження цього програмного забезпечення. Капiталiзоване програмне

забезпечеНня piBHoMipHo амортиЗу€ться протягом очiкуваного TepMiHy корисного

використаНня, якиЙ не перевищу€ ]-0 poцiB, лiцензiТ протягом TepMiHy дil.

2.4. OcHoBHi засоби

основнiзасоби вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахування,и накопиченот

амортизацii та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка основних засобiв здiйснюеться з

достатньою реryлярнiстю дlя того, щоб справедлива BapTicTb переоцiненого активу суп€во

не вiдрiзнялася вiд його балансовоТ BapTocTi.

3алишкова BapTicTb, строки корисного використання та методи нарахуваF{ня амортизацii

активiв, аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового рок/ i коригуються, якщо це

необхiдно.

Якщо об'екти основних засобiв включають ocHoBHi частини, що мають рiзнiтермiни

корисного використання, цi частини враховуються як oKpeMi об'екти основних засобiв,

компанiя мае у власностi двi земельнi дiлянки, на яких ро3ташованi виробничi бази. На

земельнiдiлянки пiд виробничими базами та енергооб'€ктами напругоlо 110/35 кВ е

державнi акти на постiйне землекорисryвання. Компанiя сплачу€ податок за користування

земельними дiлянками вiдповiдно до вимог ПКУ.

земельнi дiлянки пiд об'ектами електропостачання напругою 10кв використовуються

згiдно договорiв оренди з органами мiсцевого самоврядування та

райдержадмiнiстрацiями. Орендна плата в середньому становить].О% вiд нормативноТ

грошовоТ BapTocTi землi, визначеноТ вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

витрати на капiталiзацiю включають ocнoBHi витрати на модернiзацiю та замiну основних

засобiв, що продовжують TepMiH корисноТ експлуатацiТ активiв або збiльшlують Тх здатнiсть

генерувати дохiд. Витрати на ремонтта обслуговування, що не вiдповiдають зазначеним

критерiяМ капiталiзаЦil, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати в тому перiодi, в

якому вони були понесенi.

компанiя капiталiзуе витрати на позики, що мають безпосередне вiдношення до

придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частина BapTocTi

даного активу.

знос вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати i нарахову€ться на ocHoBi

прямолiнiйного методу з використанням норм зносу, що визначаються виходячи з

передбачуваного TepMiHy служби кожноТ одиницi основних засобiв.3нос придбаних

активiв та активiв, створених за рахунок власних коштiв почина€ться з моменту, коли

вiдповiдниЙ актив введений в експлуатацiю.

ПрибуткИ або збитки, що виникають при вибупi активу, визначаються як рiзниця мiж

виручкоЮ вiд реалiзацiТ i балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про сукупнi

прибуrки та збитки.
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ЛiквiдацiЙна BapTicTb об'ектiв осlJовних засобiвб побудованих, реконструЙованих лiнiях

електропередач, ЗТП, ЩТП, КТП та автотранспорry не бiльша 1% вiд первинноТ BapTocTi

о6'екта ОЗ, лiквiдацiйна BapTicTb iнших об'ектiв ОЗ визначаеться коlиiсiею.

2.5. Грошовi кошти та Тх еквiваленти

,Що грошових цоштiв та Тх еквiвалентiв Компанiя вiдносить готiвку в Kaci, кошти на поточних

рахунках в банках та KopoTкocTpoKoBi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiТ, якi вiльно

конверryються у певнi суми грошових кощтiв i якi характеризуються незначним ризиком
змiни BapTocTi. Щодо грошових коштiв на звiтнiдати вiдсутнi будь-якiобмеження або

обтяження.

2.6. Запаси

Запаси оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартостi або чистоТ вартiстю

реалiзацiТ. 3апаси списуються за методом iдентифiкованоТ BapTocTi вiдповiдноТ одиницi

запасiв. Чиста BapTicTb реалiзацiТ являе собою оцiночну цiну продажу у ходi звичаЙноТ

господарськоiдiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на завершення i витрат,

необхiдних для здiйснення продажу.

2.7. Акцiонерний капiтал

Фiнансовi iнструменти, випущенi Компанiею, класифiкуються як власний капiтал тiею

мiрою, якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язаi{ня або фiнансового
активу. Простi акцiТ КомпанiТ класифiкуються як паЙовi iнструменти"

2.8. .Д,ивiденди

flивiденди визнаються в момент, коли iхня виплата € юридично обlрунтованою. У разi
виплати остаточних дивiдендiв, iiHe визнання здiйснюеться у момент затвердження

акцiонерами на загальних зборах.

2.9. Оренда

Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються yci ризики i вигоди, пов'язанi з правом

власностi на актив, класифiкуеться як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiЙною

орендою вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi прибрки та збитки за вiдповiдниЙ

перiод.

2"10. Резерви

Резерви визнаються, якщо Компанiя ма€ поточне зобов'язання (юридичне або

конструктивне), яке виникло у результатi минулоТ подii, е значна Ймовiрнiсть того, що для

погашення зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, iможе бри зроблена

надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Згiдно результатiв iнвентаризацiТднiв

невикористаних вiдпусток станом на З1.12.2016 року заборгованiсть по невикористаних

вiдпустках становить 9З792 днi, супла виплат персоналу становить 259t9,5 тис. грн., €СВ

(22%) становить 5 401_,5 тис. грн., загальна сума - 31 З21,0 тис. грFl.

2.11. Податок на приброк

з



Поточний податок

Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за

сУМоЮ,передбачУваНоЮдооТрИМаННяяквiдшкодУВаННявiдподатковихорганiвабодо
сплатИ податковиМ органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi

застосовуЮться.для розрахунку цiеТ суми, - це ставки i закони, пвийнятi або практично

приЙнятi на звiтну дату,

ВiдстрочениЙ податок

вiдстрочений податок на приброк нарахову€ться за методом балансових зобов'язань за

усiматимчасоВимИрiзницяминазвiтнУдафмiжбалансовоювартiстюактивiвi
зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що прийма€ться до уваги у

податковому облiку за ставкою 18%,

2.].2. Визнан ня доходiв

flохiдвiдреалiзацiIелектроенергiiтаНадаНняпослУгзтранзИryелектроеНергiТвизнаеться
за принципом нарахування, коли icHye ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi

вигоди, пов'язанi з проведенням операцiт, i сума доходу може бри достовiрно визначена,

flохiд визнасться за вирахуванням податку на додану BapTicTb (пдв),

Сума доходу визнача€ться на пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергii,

затверджених Нацiональною комiсiею реryлювання електроенергетики УкраТни, Методика

визначеннЯ тарифiВ заснована, головниМ чином, на cyMi виробничоТ собiвартостi i

затвердженому коефiцiентi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також

пiдпадати пiд впл и в соцiал ьно-полiтич них чи нникiв,

2.13. Процентний дохiд

ЩодО ycix фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, процентний

дохiдвклюЧа€тЬсядосклаДУдоходiввiдфiнансУВаНнявзвiтiпросУкУпнiприбркита
збитки.

2,14. Фiнансовi витрати

Фiнансовi витратИ включають витрати на виплату вiдсоткiв 3а наданими кредитами i

позИкаМи.ФiнансовiВИтративiдображаютЬсяУзвiтiпросукупнiприбркитазбитки.

2.16. Сегменти

fliяльнiстьКомпанiiздiйснюетьсяводноМУоперацiЙномусегМеНтi.КомпанiякупУе
електроенергiю У,Д,П "Енергоринок" з подальшою iТ реалiзацiею, Реалiзацiя електроенергii

здiйсн юються на територiТ YKpaTHi,

3. OcHoBHi засоби

Транспортнi
засоби

--145 05,Г

lHuli Незавершенi
капiтальнi
iнвестицГi

Разом
Первiсна
BapTicb

земля Будiвлi Передавальне
обладнання

Офiсне
обладнання

92 886 25 115 4 L92
875з1.12.2015 з61 168 з01 3 753 990 7 |68

4l 18 902 44 4t7 192 059

Надходження з 896 12з 508 1 295
(5 50з)

(51 (4 02з) (84з
Вибупя (289) l79]\

4



Дооцiнка 572 278 зз2 4 2о8 296 4 261 71 258] 85 180 ( ? ао

77а
Уцiнка (18 41з) (9 2з9 971) (815) (47з| (15

61з)
(275

285)
Рекласифiха цiя 16 (]"6)

з1.12.2016 9зз 4з| 827 7 845 526 11 874 95з 186 180
496

69 5з2 9 49з
з14

3нос та
знецiнення
з1.12.2015 (12 з56) (1 742 996) |5 L72) (].25 ],92) (42

180)
|L927
896}

Амортизацiя
за piK

(7 999) (149 849) (2 001) (]-7 640) (I2
681)

(190
170)

Вибуггя зносу 24 т25 40 2867 462 з 518

Дооцiнка (21 087) (2 з02 05з) (1 264) (777 I19l. (58

516)

(з ].60

099)
Уцiнка 2z25 98 666 656 4L\ 5 085 107 04з

рекласиФiкацiя (8) 8
з1.12.2016 (з9 19з) (4 096 107) {7 749\ (916 7зз) (].07

822l
{5 167
604)

Станом на 01 квiтня 2016 року ocнoBHi засоби оцiненi незалежною проФесiйною
компанiсю - оцiнювачем ТОВ ЕА"УКРКОНСАЛТ)) ( код €ДРПОУ З1502604, м. Одеса,

УкраТна), з використанням ринковоТ Bapтocтi або амортизованоТ Bapтocтi замiщення щодо
тих виробничих активiв, мя яких не icHye активного ринку.

4. Грошi та ix еквiваленти

Рахунки в банках

KopoTKocTp.oKoBi депозити
Грошовi кошти в Kaci

5. 3апаси

Матерiали для передавального обладнання

3апаснi частини до виробничого обладнання

Паливо

Будiвельнi матерiали

Товари

lншi запаси

6. 3ареестрований (пайовий)капiтал

зL,72.20Lб

t29 769
1

1

з1.12.2015

4о 442
50

2

зL.L2.zоtб
17 475

4 868

з942
L4L

L4

5 419

з1.12.2015

6756
5 541

22зL
5 848

16

652

Голова П

пАт (Ек

Акцiонерний капiтал затверджений, випущений i повнiстю ний 30 600 тис.

грн. - простi акцiТ 122 399 шт. , номiнальна BapTi

о.М.Шекета

Н.Г.Хойда


