
Додаток l

ло Нацiонмьнtlкl положенм (mнлаРту)
Бу"*i.р"опо- облiку 1, "Зашьнi вимопl до фiнансовоi звiтностl"

Пiдпрксмотво

Щата (piK, мiояць, число)

ПРIII}АТIIЕ АКЦIОIIЕРIIЕ ТОВЛРIIСТВО "ЕIIЕРГОПОСТАЧ;LПLIIА КОNIПЛНIЯ За еIРПОУ

коIи
2018 l0l l0l

2z04862,2

18l01зб600
2з0Територrя

Впдеконопri,ruоiдiялыrоотi Розподiлеttlrяелектроенергii

Середпя кiлькiоть працiвникiв ' 3 579 
,, .= =, == ,=== 

==== = 
r==, ,, , ,a , 

^,i;a 
Iб]б!ý

Мреоа, телефон llушкiнська, буд, 3218, м,
про фiнансовt резульmтиОдиниця вимiру: тио. грн. без десяжового знака (окрlм роздlлу Il

Ne2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з. копiйками)

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi)

за положепIUlми (стандарталrи) буюалтерського облiку

за лri;шародtими съндартами фiнаноовоi звiтпоотi
Бшапс (Звiт про фirrансовлlir стан)

31 гвчдня 2017 р.РJлп Форма Ysl Код за,ЩУ 180100l

Актив
Код

Dялк1l

на початок
звiтного пе;liоду

lla кillець
звiтного перiоду

а 3 4

8531000 1 03б

l001 8 498 l0 944
l l9рб

l002
,7 462 10 091

1 005

0 0 4 з25,75з 4 з55 zzз

l011 9 49з з74 9 720 039

l0 1 5 |6,7 62,1 5 з64 81б

10

-=:=;; *;л* i--спmтriйноТ 10 6

l0 1

l020
1021

i шiооmоковпх бiологiчпих активiв l022

!,овrосгроковi фiнаноовt lнвестицll:

якi облiковlтоться за меmдом )rчаотi в капiталi
l030
10з5 21 1 998 190 205

l 040 6 826 6 62,1

1045

1050

БЙrро,,еm 
"квiзичiй 

Hi витрати
dlorr

l060
1 065

i___-,j -,ллал-л-.,: л,"-.,бi 109t)

1095 4 545 бrэ 4 552 908

- з7тs1п flбnnnTlri
l 100 зl 859

I01 26 808 33 394

рооя
l t02 33l 583

гlезавершен9 вирuчлп
103 3 70б 3 887

l 104 |4 1,1

т'Iл-лчнi бiппогiqнi акmви l0

[епозити переOтраýlвання
15

20

T ;. "о6^^гпрянiсть са ппопкuiю- товари. роЬоfr, пооJryrи 5Т 8704l

ЕБрс;й;йрговйiоть за розрахунками: llз0 | IOBB 28 419

iыт ,72,19 l40

ппиб 1 13б 6 9з9

--fra,i,**:rмбооговаttiсть за розDахчнками з нарахоRаlIих лоходв 1 140
'I 

l Ll5

1155 | 25I 909 314 04

160
86 58065 | lzg lll

рошl
l66

,|

|6,1 I29 17\,l 86 580

l 170

1 l80

у 
,l!пlY числ1 в,

рсзервах довrооцокових зобtlв' язань

l 181

l 182
рсзервах збиткiв або резсрDа\ ltалеiкних виплат



/езервах неза|]оOлених преIfl и 8з

lншfiх отжових резервах 84

Iншi оборотнi акшви 90

Усього за роздiлом П 195 508 947 5lB9 2l5

Ш. IIеоборотнi aKTI|Bli, lTptl\t)-Barri .1ля прода}ýт, та групll вIrбуття 200

Бшанс 300 5 054 5б0 5 142 I23

Внеоки до незареестрованого отатутного кап1

Капimл у дооцiнкж

Вiдстроченi податковi
нсiйнi зобов'язання

у mму чисJu:

резерв довгоотрокових зобов'язань

Резерв на вrrцлату дкек-
1 027 718усього за ооздiлопл П

кредиторська заборгованiсть за:

числi з податку на прибуmк

ншi поточнi зобов'язання

IY. Зобов'яэання, пов'язанi з необоротнипrп аюивJrлIп,

утрпмуваI|IIмп для продаrчr, та грJrпамн вибуття

V. (Iиста партiсть aKTllBiB недерrýавного пеllсiГlllого

KepiвHlrK

головrrrrri

Шекета олексirl Мпхаr"rловu.

Хоr"rда Наталiя Гурi]ЫIл

им органом виконавчоi влади, що реалiзуе дер;кавку полiтику у оферi статиотики,



Пiдпрпеuство IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
" ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМIЬНIЯ
,,житомироБлЕнЕрго"

(найменування)

Звiт про фirrаrrсовi резyльтатrr (Звiт про сlrtупнпй дохiд)
за Pitс 2017 р.

flaTa piK. пtiсяць, число)
за СЩРПОУ

кодIr
2018l01|01

22048622

Форма N2 Кол зu ДКvДГ-]ВОrООЗ 
_l

I. <DIIIAHCOBI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнrrii
перiод

За аrrалогi.rнrrr'i
перiод

попереднього
DoI(Y

1 2 3 4

Чистий дохiд вiд оеалiзацii продукцii (ToBalriB. робiт. послцт) 2000 з 27з 0з] 2 474 9аl
Чuсmi заробленi cmpaxoчi пpe;ttii 20 ]0

премi i' пi dпuс aHi, вало в а с _y1,1 а 201 ]

пре лlii', пе ре d aHi у пе ре сmрахув ання 20l2
з.л,tiна резерву незаробленuх прелtiй, BaJtoBa су.л,|а 20]3
злулiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх прел,iй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв,робiт, посл5.т) 2050 ( 297т27з ( 2 37в 505

Чuсmi понесенi збuпхкu за cmpaxogllпr|u вuплаmа]wu 2070

Валовий:
прибl"гок 2090 з0l 758 96 з96
збиток 2095 ) (

loxid (вumраmu) Bid злrilш у резервсlх dовzосmроковuх
зобов'язань

2]05

Дохid (вumраmu) BiD з.мiнu iHuttlx сmрсховuх резервiв 2110
зJrriна iншluх cmpaxoBllx резервiв, всlлова cyJrla 2lll
здпiна часmкu пересmраховuкiв в iнulllж cmpcxogllx резервсх 2] 12

Iншi операцiйнi доходи 2120 75 725 бз з|з

у mому ччслt:
doxid Bid зJиiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
спр ав е dлuво ю в арmi спlю

2]2 ]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнuх акmuвiв i
с i л ь с ь к о ? о с п о d ар с ьк о t пlэ о dукцi i'

2 122

doxid Bid вuкорuсmання коuлпliв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2 ]23

Адмiнiстр ативнi витрати 21з0 ( 70994 ) ( 70660 )

витрати на зблт 2150 ( ) )

Iншi операцiйнi витрати 2180 54 540 ) ( |7 325 )

у mо74у чuслI:
вuпхраmu Bid з*tiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююпlься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсноео вuзнання бiолоеiчнttх акmlrciв i
сiль с ь к о zo с по d ql с ько t про dукцi i'

2 ]82

ФiHaHcoBlri,l результат вiд операцiiлноi дiяльностi:
поибr.ток 2|90 251 949 7| 724

збlrгок 2|95 )

!охол вiл yracTi в капlтa}лl 220(l

Iншi фiнансовi доходи 222а 29 57з 82 9з7

Iншi доходи 2240

у mо.му чuсл|:
doxid Bid б,паzоdiйноt' dоrlолlоzlt

224 l

Фiнансовi витрати 2250 ( 71608 ) ( l57 751 )

Вmати вiд r^IacTi в капiталi 2255 ( ) ( )

IHrrri витрrти 2270 1092 ) ( 9065
П рuбуm. о к (з бum о к) Bi d в плuву, i н Ql.п я t 1i i' н ct .l-t он е lп оpH i с l ll а ll 1 l п l 2275



Продовження додатка 2

Фiцансовllr1 результат до оподатк!,ваIIня :

2290 208 822

збrтгок 2z95 ( ( 12 155 )

Йцэат, (ло*iд; з податку на гryиб}"юк 2300 (43 785) l 593

Пр"буrо" -Фбr-ок) 
вiд цlrтпиненоi дi-*тьностi пiсля

олодаткуваннrI

2305

Чистl.rй фiнансовлп-l результат:
*--6-лл," zз5а l65 0з7

zз55 ( ( 10562 )збиток

п. с}купн ()х

Стаття Код
рядка

за звiтнrtй
перiод

за аналогiчнпй
перiол

попереднього
року

l 2 3 1

Доо "u 
(уцiнка) необороlцих аrсгив-Ц 2400 1 70з 628

дооцir"а rчцiнка) фiнансовrтх iHcTpJMerrTiB 2405 (7 951

Ha*o.r".rerni K}pcoBi рiзншri 24]l0

Частка iншого суIqтIного дохоry асоцlйованих та сшльних
пiдпоиемств

24l.5

r.-.,,,". л, -л --,-а -nvi 2445 l в47

2450 (6 104) 1 703 628
Irшrий сукупний дохЦ до оподаткування

2455 (1 43l.

Iншцй сукупний дохiд пiсля опqд4Iцх9лххп_ 2460 (4 673) \ 70з 628

с\,ку"*й Дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 160 364 l 693 066

ии

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

й

Цазва cTaTTi Код
рядка

за звiтrrиIf
перiод

за ана.гlогiчний
перiол

цопереднього
" року

l 2 3 1

lч{атеоiальнi затрати 2500 154 665 lз9 з92

Вrтmати на оIIJIату пращ 2505 з49 з94 347 аз8

Вiдоапъанrrя на соцiальнi заходи 25 10 ,*,75 2зз 7з z82

Амортизацiя 25|5 2|з 979 190 з43

IrmIi операчiйнi вlтграти 2520 42948 зз 350

Разом 2550 вз62\9 78з 405

rv. розрАхунок шокАзникIв цриБутковостI

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтrrшyl
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Doкv

l 1 3 4

сБед""орr""r-lлйсть простшi акriй 2600 |22з9в540 122398540

С"оо".о"а"а середньорiT на кiлькiс-ть гrростrаr акдiй 2605 |22з98540 1 22з98540

Е"сr"й "ЙФ;(фиток) 
на одну гросry' щцЦ9 26t0 1,з4836 (0,08629)

Сr,ор"rоuаrrий T истий прибуток (збиток) на

од}ry простy акцiю ,./- 26|5 1,34836 (0,08629)

П,.-i -а--,: Е, п пб/ пппсN яктrirо -/ -.l l / 265а

Г,л*"",УЬ. ,/,/,#Дt/

Ж\_'}ffii;i;i1;;;}
,е-ftфfдт"lнt,*тР 

""Жfriомироблен_ýр,го
, "jF;,,., r zzoaBoz.?,1{}''r-" лл

ЧЗffi*:tУ

-JtrT/'r/_ --/ /
^,,-/,'\ <- Хойда Наталiя Гl,рiiвна



flaTa (piK, пtiся1,1ь. число)

Пiдприсмство ПРI,IВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВ_]'РIIСТВО "ЕНЕРГОПОСТДtlДЛЬНД за е,ЩРПОУ
код,{пАнIя,,iкIIто1 IIIроLlЕнЕрго,,

(найлrенування)

Звiт про l)\,x гl)сшовIIх коштiв (за прямr,rь,l N.tетOдом)

за PiK 2017 р.

КО,'I

2018 l0l l0l
22048622

Форп,rаN3 КодзаДКУДГ 1S01O04 l
Стаття Код За звiтrгий перiод За аналогiчrшrй перiод

попеDеднього DoKv
1 z a

J 4

I. Рух коштiв у результатi операuil"Iноi дiяльностi
Надiодденrrя вiд:
Реалiзацii ц)одукцii (тов apiB. робiц послц,г) з000 3 805 060 з \з9 852
повеlэненrrя податкiв i зборiв з005 9

у тоN{у числi податку на додаIry BapTicTb 3006
[_{iпьового фiнанqъаrтня з010 6 212 3 965
Надходженгrя вiд отримання субсидiй, дотацiй 301 l
Надкодження aBaHciB вiд поюrтIцiв i замовникtв з0l5
Нажодження вiд повернення aBaHciB 3020 l lil l59
Надходженrrя вiд вiдсоткiв за заJ,Iишками коштiв на
потоаIнлг.{ рахунках з025 6 641 1 868

Надходженгrя вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5 7 460 7 964
Надrодженrrя вiд операцiйноi оренди з040 l 890 1 0з0
Нажоlркення вiд отримання рояттi, авторських
винагород

з045

Над<оджеггrrя вiд страхових премiй з050
НаlЕодження фiнансових установ вiд поверненнlI позик з055
[rшri надходження 3095 z8 4l4 1з 9з4
Витрачання,на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) з 100 294L 670 ) ( 2247 зз5 )
Праiп з 105 28174з - ) ( 255 353 )

Вiшаьlъаrъ на соцiальнi заходи" 31 10 ( 74 42| ) ( 65 042
Зобов'язаrrь з подажiв i зборiв 31 15 ( 226779 215 068 )

вrтграчаrлrя на оплату зобов'язань з податкч на прибуток 31 16 ( з9 945 ( 26 \24 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapтicTb

зl I7 ( |07 2z8 ) ( l 18712 )

Вrrграчаr*rя на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 31 1в 79 606 ) ( 70 2з2
Ви:гDачання на оплату aBaHciB зlз5 ( )
Вrtграчання на оплату повернен}uI aBaHciB з l40 з 1в7 ) ( 1495
Вrграчання на оплату цшьовI,D( BHecKiB al /л-Jl+J 2 ) (

Вrтграчання на orulaf_v зобов'язань за страховиl\{и
коЕггракта\{и з 150

( ) ( )

Вrтграчанrrя фiнансових установ на наданнrI позик з 155 ( )
Iншi вlтграчанrrя з 190 36 58з ( 254 в86 )
Чtrстltl"l рl,х коurтiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 292 418 |29 59з

II. Py,r коштiв у результатi iнвестицii,IrIоi дiяльностi
Н алlо.lження вiд реалiзачii:
tbiHaHcoBrTx iнвестицiй 3200 з4 2l4 7_j 083

; неоооротнrfх активlв з205 716 \ 62з
Нал;оJ,ження вiд отрипrанr,ж:
Bi:coTKiB з2|5 |з з44 7 8|7

i:lивl:ендtв з220 3 134
На.ýод;кенrrя вiд дерив ативtв з225

?.)?l]

Налодlкення вiд вибутut дочiрнього пiJгцэиеrtства та
i н шоi господарсьlсоi одиницi з2з5



ajJ1 над\одr(сннll з250 з9 469
,Dи,rрачанюI на цридOання :

фiнансових iнвестицiй з255 ( 58967 ) ( 1|2з69 )
необоротнrо< аr<тивiв з260 24| 023 ) ( 2027|0 )
Виrшати за деривативами зz70 ( ) ( )
Витра.rанrrя на надан}uI позик з275 ( ( )
витрачанrrя на придбанrrя до.riрнього пiдприеr"rства та
i н шоi господарськоi оди нrтцi з2в0

( ) )

Iншi гшатежi з290 ) ( )
чистплi рух коштiв вiд iнвестицiirноI дiяльrrостi 3295 -248 483 -2з0 087

III. Рух коштiв у результатi фilrансовоi дiяльпостi
Надrодлtення вiд:
Власного капiталу 3300
Отримання позик зз05 456 78,7
Надходження вiд ц)одшсу LIастки в дочiрньопrу
пiдприемствi зз I0
[ншi надходження зз40 226 168
Витрачання на:
Вич,тr власнrтк акцiй з345 ( ) ( )погашення позик зз50 226 728
Сп,таry мвiдеrцiв з355 ( з4 818 ) 15 207 )
tsитрачання на сцлату вiдсоткiв 3360 ( 52 49l ) ( 25 206 )Витрачання на сIIпату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ) ( )

Витрачаrrня на придбання частки в до.riрнuому
пiдприемствi зз70

( ) ( )

зз75
( ) ( )

Iншi гr,татежi зз90 4з 4з
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльilостi 3395 -87 \26 I89 77|
Чlлстиr1 рух грошовlIх коштiв за звiтнилi перiод 3400 -4з 19l 89 277
Затlшrок коштiв на початок року 3405 |29 771 40 494
впrlш злriни ваппотних lcypciB 

"а 
залrйоп по,цтi- 3410

Зацишок коштiв на кiнець року -а з4l 5 86 580 |29 771

Ке ,/п

хойда Натапiя Гурiiъна

щz.
/



fiата (piK, пtiсяць, число)

Пiдприемство ПРI,IВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ TOB-\PIICIBO "ЕНЕРГОПОСТДЧАЛЬFIд за С!РПОУ
коп.IПАнIя "ЖI,IТоl4LIРоL:IЕнЕРГо"

(найrtеrпвання)

Звiт про BлacIIItI"I капiта_ц
за Pilс 2017 р.

кодll
20l8 01 0]

22048622

Форшrа NЬ:l Код за lЦryД Гls0100эl

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарее-
, строва-

нийI
(пайовий)
капiтал

Капiтал
у дооцiн

_ ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
п.па_

чений
капiтал

Вилу-
.rений

капiтал

Всього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 I0
залишок на початок
DокY 4000 з0 600 2 820 635 98 49l ,7 |4 39з з 664 119

Коригування:
зл,riна облiковоi
по;riтики 4005
Вlтгравленгtя помилок 4010 60 60

Irmli зпliни 4090
Скоригований зали-
шок на початок DoKv 4095 30 600 2 82о бз5 98 491 7|4 453 з 664 l79

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод 4100 I 65 037 l 65 037

Iнший сукупний
дохй за звiтний
перiод 4110 (4 67з) (4 673)

Дооцiнка (уцiнка)
необоротrшоr активiв 411l
,Щоочirпса (1цiнка)

фiнансових iHcTpyMeHTiB 4\|2 (7 95 1) (7 95 1)

Накогпт.Iенi KypcoBi
рiзнлшi 4113
Частм irrшого суý.пного
f,о\ол,асоцiйованlтх i
спi-ъ Hиri пiлгтп иемств 4I|4
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Приватне  акцгонерне  товариство  еЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА  КОМПАН1Я  
«ЖИТОМИРОБПЕНЕРГО » 

Примгтки  до  фгнансовоi звгтностг  
за  пергод, що  закгнчився  31.12.2017 року. 

Загальна  гнформацгя  

Приватне 	акцгонерне 	товариство 	"Енергопостачальна 	компангя  
"Житомиробленерго " (далг  — Компангя  або  Житомиробленерго ) зареестроване  зггдно  з  
чинним  законодавством  Украiни. Спочатку, Компангя  бупа  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  Украiни" вгд  04 квгтня  1995 року. У  квгтнг  2001 року  
Фонд  державного  майна  Украiни  провгв  тендер  гз  продажу  контрольного  пакета  акцгй  
Компангi. У  результатг  тендеру  кгнцёвим  власником,. контропюючим  
Житомиробленерго  стала  компангя  У5 Епегу  lnternational NV (Нгдерланди ).У  березнг  
2011, у  зв'язку  зг  змгною  назви, Компангя  бупа  перереестрована  як  Пубпгчне  Акцгонерне  
Товариство  "Енергопостачальна  компангя  "Житомиробленерго " зггдно  з  ргшенням  
Загальних  зборгв  акцгонергв . Основною  дгяпьнгстю  Компангi е  передача  i поставка  
епектроенерпг  фгзичним  та  юридичним  особам  в  Житомирськгй  областг  Украiни. Кргм  
цього, Компангя  надав  послугй  з  транзиту  електроенергг i незапежним  постачальникам ..; 

Компангя  отримапа , лгцензгi 'Нацгонально i кoмicii` реryлювання  електроенергетики  
Украiни  ("НКРЕ") на  постачання  епектроенергг i за  регульованим  тарифом  та  на  
передачу  електроенергг i мгсцёвими  (локальними ) електромережами  в iд  14 квгтня  2011 

року. Цг  лгцензгi виданг 'на  необмежений  термгн . 

Юридична  адреса  Компангг: вуп. Пушкгнська , 32/8; м. Житомир, 10008, Украiна. 

Основнг  положения  облгковоi полгтики  

2.1. Основа  пгдготовки  фгнансовоiзвгтностг  

Фгнансова  звгтнгсть  Компангi пгдготовлена  вгдповгдно  до  Мгжнародних  стандартгв  
фгнансовоi звгтностг  ("МСФЗ"). 

Ця  фгнансова  звгтнгсть  була  пгдготовлена  вгдповгдно  до  принципу  оцгнки  за  гпоричною  
вартгстю, за  винятком  основних  засобгв  i фгнансових  активгв, доступних  для  продажу, якг  
оцгнюються  за  переоцгненою  та  справедливо? вартгстю, вгдповгдно . Фгнансова  звгтнгсть  
представлена  в  тисячах  гривень, всг  суми  округпенг  До  цгпих  тисяч, кргм  випадкгв, де  
вказано  гнше . 

У  фгнансовоi звгтностг  представлена  поргвняльна  гнформацгя  за  попереднгй  пергод . 

2.2. Облгк  гнфпяцгi 

До  2001. року  .Украiна  розглядалася  як  кра'гна  з  ггпергнфляцгйною  економгкою . До  
вгдповгдностг  вимогам  МСБО  29 «Фгнансова  звгтнгсть  в  умовах  ггпергнфляцг i» у  фгнансовгй  
звгтностг  повиннг  бути  використовуватися  суми, вираженг  в  одиницях  вимгру, що  дгяпа  на  
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звгтну  дату . Починаючи  з  01 сгчня  2001 року, Укра  на  бгльше  не  розглядасться  як  крана  з  
ггпергнфпяцгйною  економгкою . Суми, вираженг  в  одиницг  вимгру, яка  дгяла  на  кгнець  2000 

року, були  використанг  як  основа  для  вгдображення  балансовоi вартостг  у  фгнансових  

звгтностях  наступних  пергодгв . У  даному  звгтг  коефгцгенти  перерахунку  застосованг  до  
Статутного  капгталу  Товариства . Результат  впливу  ггпергнфпяцг i в  сумг  98491 тис. грн . 

включено  до  складу  додаткового  капгталу  станом  на  01 сгчня  2012 року. 

2.3. Нематер iальн i активи  

Нематергальнг  активи  Товариства , в  основному , мгстять  програмне  забезпечення . 

Придбанг  лгцензгi 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  перевищус  10 рокгв, лгцензгi протягом  термгну  дii. 

2.4. Основнг  засоби  

Основнг  засоби  вгдображаютыя  .за  переоцгненою  вартгстю  за  вирахуванням  накопиченоi 

амортизацг i та  накопичених  збиткгв  в iд  знецгнення . Оцгнка  основних  засобгв  здгйснюеться  з  
достатньою  регупярнгстю  для  того, щоб  справедлива  вартгсть  переоцгненого  активу  суттсво  
не  вгдргзнялася  в iд  його  балансовоi вартостг . 

Залишкова  вартгсть, строки  корисного  використання  та  методи  нарахування  амортизацгi 

активгв, аналгзуються  наприкгнцг  кожного  фгнансового  року  i коригуються , якщо  це  
нёобхгдно . 

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

Компангя .мае  у. впасностг  двг .земельнг  дгпянки, на  яких . розташова ,нг  виробничг  бази. На  
земельнг  дгпянки ,: пгд  виробничими  базами  та  енергооб 'ектами  напругою  110/35 кВ  е  
державнг  акти  на  постгйне  землекористування . Компангя  сппачуе  податок  за  користування  
земельними  дгпянками  вгдповгдно  до 'вимог  ПКУ. 

Земельнг  дглянки  п iд  об'ектами  електропостачання  напругою  10кВ  використовуються  
зггдно  договоргв  оренди  з  органами  мгсцевого  самоврядування  та  
райдержадмгнгстрацгями . Орендна  плата  в  середньому  становить  10% в iд  нормативноi 

грошово? вартостг  земпг, визначена  вгдповгдно  до  вимог  чинного  законодавства . 

Витрати  на  капгталгзацгю  включають  основнг  витрати  на  модернгзацгю  та  замгну . основних  
засобгв, що  продовжують  термгн  корисноi експлуатацг i активгв  або  збгпьшують 'ix здатнгсть  
генерувати  дохгд. Витрати  на  ремонт  та  обслуговування , що  не  вгдповгдають  зазначеним  
критергям  капгтапгзацг i, вгдображаються  у  звгтг  про  фгнансовг  результати  в  тому  nepioдi, в  
якому  вони  були  понесенг . 

Знос  вгдображаеться  у  звгтг  про  фгнансовг  результати  i нараховуеться  на  основг  
прямолгнгйного  методу  з  використанням  норм  зносу, що  визначаються  виходячи  з  
передбачуваного  термгну  служби  кожноi одиницг  основних  засобгв. Знос  придбаних  

активгв  та  активгв, створених  за  рахунок  власних  коштгв  починаеться  з  моменту, коли  
вгдповгдний  актив  введений  в  експлуатацгю . 

Прибутки  або  збитки, що  виникають  при  вибуттг  активу, визначаються  як  ргзниця  мгж  
виручкою  вгд  реапгзацг i i балансоаою  вартгстю  активу, та  визнаються  у  звгтг  про  сукупнг  
прибутки  та  збитки . 

С  



Лгквгдацгйна  вартгсть  об'сктгв  основних  засобгвб  побудованих , реконструйованих  лгнгях  
електропередач , ЗТП, ЩТП, КТП  та  автотранспорту  не  бгльша  1% вгд  первинноi вартостг  
об'скта  О3, пгквгдацгйна  вартгсть  гнших  об'ектгв  ОЗ  визначаеться  комгсгею . 

Довгостроковг  фгнансовг  гнвестицг i, визначенг  як  фгнансовг  активи , доступнг  для  
продажу, вгдображено  за  справедпивою  вартгстю . Збитки, що  виникпи  в iд  змгни  
справедливо i вартостг  доступних  для  продажу  фгнансових  активгв  визнано  прямо  у  
впасному  капгталг  з  вгдображенням  у  звгтг  про  змгни  у  власному  капгталг . 

2.5. Грошовг  кошти  та  Ух  еквгваленти  

До  грошових  коштгв  та  Ух  еквгвалентгв  Компангя  вгдносить  готгвку  в  касг, кошти  на  поточних  
рахунках  в  банках  та  короткостроковг  високопгквгднг  фгнансовг  гнвестицгi, як i вгльно  
конвертуються  у  певнг  суми  грошових  гкоштгв  i як i характеризуються  незначним  ризиком  
змгни  вартостг . Щодо  грошових  коштгв  на  звгтнг  дати  вгдсутнг  будь-як i обмеження  або  
обтяження . 

fpowi та  "гхеивгвалеити  31.12.2017 на  игнець  звгтного  пергоду  
тис. грн. 

31.12.2016 на  початок  звгтного  пергоду  
тис. грн. 

Ргхунки  в  банках  86 580 129 769 

Коротиостроновг  депозити 	- - 1 

Грошовг  кошти  в  касг  - 	 - 1 
всього  _ 	86580 129771 

2.6. Операцгi в  гноземних  валютах  

Украiнська  гривня  е  функцгональною ,:валютою ,.г  валютого  представлення `. фгнансовоТ  
звгтностг . Операцгi у  валютах, вгдмгнних '^вгд  укрансвкоi грйвнг, спочатку ,вгдображаються  за  
курсами . обмгну  на  дату  здгйснення  опер'ацгi. Монетарнг  активг  та  зобов'язання, 
деномгнованг  в  таких  валютах, перераховуються  у  гривнг  за  курсами  обмгну, чинними  на  
звгтну  дату. Курсовг  ргзницг, що  виникають  пгд  час  перерахунку , вгдображаються  у  звгтг  про  
фгнансовгрезультати. 

2.7.Запаси  

Запаси  оцгнюються  за  найменшим  гз  двох  показникгв : co6iвaproстi або  чисто? вартгстю  
реалгзацгi. Запаси  списуються  за  методом  гдентифгковано i вартостг  вгдповгдно i одиницг  
запасгв . Чиста  вартгсть  реапгзацгi являс  собою  оцгночну  цгну  продажу  у  ходг  звичайноi 

господарськоi дгяпьностг  за  вирахуванням  оцгночних  витрат  на  завершення  i витрат, 

необхгдних  для  здгйснення  продажу . 

2.8. Акцгонерний  капгтап  

Фгнансовг  гнструменти , випущенг  Товариством , класифгкуються  як  власний  капгтал  тгею  
мгрою, якою  вони  вгдповгдають  визначенню  фгнансового  зобов 'язання  або  фгнансового  
активу . Простг  акцгi Товариства  кпасифгкуються  як  пайовг  гнструменти . 

2.9. ДивгдеНди  

3 



Дивгденди  визнаються  в  момент; коли  Тхня  виппата  е  юридично  о6Урунтованою . У  разг  
виппати  остаточних  дивгдендгв, ?хне  визнання  здгйснюеться  у  момент  затвердження  
акцгонерами  на  загальних  зборах . 

2.10. Оренда  

Оренда, при  якгй  за  орендодавцем  зберггаються  yci ризики  i вигоди, пов'язанг  з  правом  
власностг  на  актив, класифгкуеться  як  операцгйна  оренда . Платежг, пов'язанг  з  операцгйною  
орендою  вгдображаються  як  витрати  у  звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки  за  вгдповгдний  
пергод. 

2.11. Податок  на  прибуток  

Поточний  податок  

Поточнг  податковг  активи  i зобов 'язання  за  поточний  та  попёреднг  пергоди  оцгнюються  за  
сумою, передбачуваною  до  отримання  як  вгдшкодування  вгд  податкових  органгв  або  до  
сплати  податковим  органам. Податковг  ставки  та  податкове  законодавство, якi 

застосовуються  для  розрахунку  цгеi суми, — це  ставки  i закони, лрийнятг  або  практично  
прийнятг  на  звгтну  дату. 

Вгдстрочений  податок  

Вгдстрочений  податок  на  прибуток  нарахований  за  методом  балансових  зобов'язань  за  

всгма  тимчасовими  ргзницями  на  звгтну  дату  мгж  балансовою  вартгстю  активг  та  
зобов'язань; для  цглей  фгнансового  облгку  та  вартгстю; що  приймаеться  до  уваги : у .. 

податковому  облгку. При  розрахунку  сум . вiдстрочених  податкових  зобов'язань  

використовувапись  ставки  податну, якi, як  очгкуеться , дгятимуть . у  пёргод ., сторнування  
тимчасових ;ргзниць, як i призвели  до  виникнення  вгдповгдних  вгдкладених  зобов'язань. 

2.12: Вйзнання'доходгв  

Дохгд  вгд  реалгзацгi електроенергг i та  надання  поспуг  з  транзиту  епектроенергг i визнаеться  
за  принципом  нарахування , коли  гснуе  ймовгрнгсть  того, що  Компангя  одержить  економгчнг  
вигоди, пое 'язанг  з  проведенням  операцг i, i сума  доходу  може  бути  достовгрно  визначена . 

Дох iд  визнаеться •за  вирахуванням  податку  на  додану  вартгсть  (ПДВ). 

Сума  доходу  визначаеться  на  пгдставг  застосування  тарифгв  на  реалгзацгю  епектроенергг i, 

затверджених  Нацгональною  комгсгею  реryлювання  епектроенергетики  Украiни. Методика  
визначення  тарифгв  заснована , головним  чином, на  сумг  виробничоi coбiвaprocri i 

затвердженому  коефгцгентг  прибутку . Такий  процес  визначення  тарифгв  може  також  
пгдпадати  пгд  вппив  соцгально -полгтичних  чинникгв . 

2.13. Процентний  дохгд  

Процентний  дохгд  включаеться  до  складу  доходгв  в iд  фгнансування  в  звгтг  про  сукупнг  
прибутки  та  збитки . 

2.14. Фгнансовг  витрати  

Фгнансовг  витрати  включають  витрати  на  виплату  вгдсоткгв  за  наданими  кредитами  i 

позиками , прибутки  та  збитки  вгд  дисконтування  фгнансових  гнструментгв , а  також  чистий  



результат  вгд  ropriвni фгнансовими  гнструментами . Фгнансовг  витрати  вгдображаються  у  

звгтг  про  сукупнг  прибутки  та  збитки . 

2.15. Сегменти  

Дгяльнгсть  Компангi здгйснюеться  в  одному  операцгйному  сегментг . Компангя  купув  

електроенерггю  у  ДП  "Енергоринок " з  подальшою 'ii реалгзацгею . Реапгзацгя  електроенерггi 

здгйснюються  на  територгi Украiнг. 

Основнгзасоби  

Первгсиа  
вартгсть  

Земля  Будгвпг  Передавальне  
обладнаниа  

Офгсне  
обпаднанна  

7ранспортнг  
засоби  

1ншг  Незавершенг  
капгтальнг  
н  вести  цiТ  

Разом  

31.12.2016 933 431827 7845526 11874 953186 180496 69 532 9493374 

Надходження  13579 233108 1524 8077 23389 315078 594755 

Вибупя  (295) (1465) (63) (15165) (112ы  (349976) (368090) 
Дооцгниа  
Уцгниа  

Рекласифгнацгя  (25) (1) 25 1 

31.12.2017 933 445086 8077169 13334 946098 202786 34633 9720039 

3носта  
зне4гнеиня  ". 

31.12.2016 (з9193) (4096124) (7741) (91ы33) (107830) (51ь  ь21) 

Амортизацгя  
за  12 мгсяцгв  

(9565) (175812) (2392) (10776) (14868) (160027) 

Вибупя  зносу  28 777 53 14488 872 16218 

Дооцгнна 	п ... - . 

Уцгнка  

Рекпасифгкацгя - 3 ..,. (8) 5 
31.12.2017 	" _ (48727)' (4271159) (10088) (913021) (121821) (5364816) 

Чиста 	ч  
балаисова  
ваРтгсть 	- 
31.12.2017 

933. 396359 

.. 

3806010 3246 

-. 

-. 33077 

.. 

.80965 34633 ,4355223 

. 	.. 
_ 

Станом  на  01 квгтня  2016 року  основнг  засоби  оцггiенг  незалежною  професгйною  

компангею  оцгнювачем  ТОВ  ЕА"УКРКОНСАЛТ» ( код  ЕДРПОУу31502604, м. Одеса, 

Украiна ), з  використанням  ринковоi вартостг  або  амортизованоi вартостг  замгщення  щодо  

тих  виробничих  активгв, для  яких  не 'гснуе  активного  ринку. 

Заресстрований  (пайовий )капгтал  

Акцгонерний  капгтал  затверджений, випущений  i повнгстю  сплачений  30 600 тис. грн . —

npocri акцгi 122 399 шт. , номгнальна  вартгсть  0,25 грн. 

О.М.Шекета  

Н.Г.Хойда  
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